
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Tymen 503 201401505 
Geboren:  9 mei 2014 
Datum:    9 december 2017 
 
 
 
Afstamming:  Tsjalle 454 x Kroon Sport Harmen 424 x Ster Pref*4 Sape 381 Sport x Ster Pref*4 Brandus 
345 Sport Pref 
 
Stam    70 
 
Verwantschaps%:   18.0% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.64 
 
Rastype: Tymen 503 is een zeer rastypische hengst met uitstraling. Het hoofd is sprekend. De goed gevormde 

hals is ruim voldoende lang en verticaal gesteld. Tymen 503 heeft ruim voldoende behang en is 
diepzwart van kleur.  

 
 
Bouw: Tymen 503 is een jeugdige en correct gebouwde hengst, die ruim voldoende langgelijnd is. De hengst 

toont sterke verbindingen in de bovenlijn. De schouder is correct van ligging en is voldoende lang. Het 
kruis heeft lengte en is correct van ligging. De romprichting is iets neerwaarts. 

 
Beenwerk: Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het voorbeen is licht frans gesteld. Het achterbeen is correct 

gesteld. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur:  
 

betrouwbaarheids% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
41% 106 106 106 104 110 

 
 
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:  
Tymen 503 is bij aanvang netjes aangereden en heeft zich gedurende het onderzoek goed ontwikkeld.  Hij heeft een 
goede zelfhouding,toont inzet en doet het werk met plezier. Tymen 503 valt op door zijn goede bewegingstechniek en 
natuurlijke balans. Zowel ruiters als menners waren positief over zijn inzet en bewerkbaarheid. In het tuig toont Tymen 
503 veel zelfhouding en front.  
 
Stap:  
De stap is ruim, zuiver en actief en ruim voldoende door het lichaam. 
 
Draf:  
De draf kenmerkt zich door balans en ruimte met een goede bewegingstechniek, waarbij het goed ondertredende 
achterbeen positief opvalt. Voor de wagen toont Tymen 503 een goede zelfhouding. Hij laat zich in draf goed 
bewerken.  
 
Galop:  
De krachtige galop wordt voldoende bergop gesprongen. Tymen 503 toont hierbij een goede zelfhouding en komt 
ruim voldoende tot dragen.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Tymen 503 heeft ruim voldoende aanleg als dressuurpaard. Hij toont inzet, een goede instelling en laat zich goed 
bewerken. Hij geeft de ruiter een goed gevoel.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Tymen 503 veel aanleg. Hij valt op door zijn goede zelfhouding, toont veel inzet en laat zich in 
deze discipline goed bewerken. Als tuigpaard heeft Tymen 503 veel aanleg. Hij heeft een mooie zelfhouding, toont 
front, heeft een lang zweefmoment en een goede bewegingstechniek.  
 
Conclusie verrichtingsonderzoek:  
Tymen 503 heeft tijdens het verrichtingsonderzoek veel progressie laten zien in alle drie disciplines waarbij inzet, 
bewegingstechniek en zijn zelfhouding positief opvielen.  
 
 



 

 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 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 

8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 86.0 

 
 

Eindconclusie: 
T-ymen 503 komt uit een goede merrielijn, waar meerdere goedgekeurde hengsten uit zijn voortgekomen. De hengst 
heeft een goed exterieur en een goede verrichting afgelegd. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het 
stamboekregister. 
 

Moederrapport: 
Algemeen:  
Moeder Esoca fan Fjildsicht is een zeer aansprekende, rastypische merrie. Ze heeft een sprekend hoofd en een ruim 
voldoende verticaal gestelde hals, die goed van lengte is.  De merrie is iets neerwaarts gebouwd. De bovenlijn is sterk 
met goede verbindingen. De schoft kan iets meer doorlopen. Het kruis heeft voldoende lengte en is correct van 
ligging. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit, waarbij het achterbeen iets gehoekt is. 
De actieve stap is voldoende ruim en krachtig. De draf is ruim, krachtig en daarin toont Esoca fan Fjildsicht een goede 
balans met een goede zelfhouding.  
 
Moederlijn: 
Tymen 503 komt uit de goed fokkende, bekende Fjildsichtlijn. Moeder Esoca fan Fjildsicht (v.Harmen 424) is Kroon 
Sport. Grootmoeder Hester fan Fjildsicht Ster Pref (v Sape 381 Sport) is de moeder van Thorben 466. Daarvoor zitten 
Ster Preferente merries van Brandus 345 Sport Pref en Jurjen 303. Dan komt de bekende Ster Preferente merrie 
Lysebet van Bjinse 241, de moeder van Feitse 293. Dan komt de Model Preferente merrie Ankje van Noldus 198.  
 
 
Gebruiksadvies: 
Thymen 503 kan model, instelling, balans en techniek verbeteren. 
 
 
 
 
 
 


