
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Titus L. 
Cat. #:  15  
Datum:   14 november 2009 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Andries 415 x Ster Pref Leffert 306 x Ster Pref Dirk 298 x Ster Pref Peke 268 
Stam:   65 
 
Verwantschaps%:   17.3% (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat:  1.67 
 
Rastype: Titus is een door z’n lange, fraai gevormde hals een hengst met veel rastype en 

uitstraling. Het hoofd heeft voldoende uitdrukking. 
Bouw: Titus is een grootramige, modern gebouwde hengst met een lang voorbeen en mooie 

verhoudingen in het skelet. Het kruis is iets kort. 
Beenwerk: De stand van het achterbeen is correct. Het spronggewricht toont ruim voldoende 

kwaliteit. De hoeven zijn een fractie smal. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 

betrouwbaar% Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf 

45 107 108 104 104 107 

Fokwaarde stokmaat: 103 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Titus L. is een vriendelijke, attente hengst. Titus beweegt actief, met veel voorbeen. 
De aanleuning is wisselend. Titus heeft veel looplust en ervaart het werk als licht. 
Zowel onder het zadel als aangespannen isTitus in staat het schoft omhoog te drukken. 
 
Stap: 
De stap is ruim voldoende ruim, krachtig en tactmatig. De hengst heeft voldoende lichaamsgebruik. 
 
Draf:  
De draf is ruim en krachtig. Het achterbeen wordt ruim onder de massa geplaatst, maar zou nog een 
fractie sneller aan mogen treden. Het voorbeen wordt ruim naar voren weggezet. De hengst heeft in draf 
een mooie houding. 
 
Galop:  
De galop wordt goed gesprongen en is zeer ruim. De hengst galoppeerd ruim voldoende opwaarts in een 
mooie houding. Hij moet nog leren ook iets kleiner te kunnen galopperen. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Titus beschikt als rijpaard over drie kwalitatief goede basisgangen. Hij heeft daarbij een mooie houding. 
Hij toont veel inzet en laat zich goed bewerken. Bij het verruimen heeft hij nog iets moeite met z’n balans. 
Hij heeft een goede aanleg als rijpaard. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Titus heeft veel aanleg  als zowel men- als tuigpaard. Voor de concourswagen toont Titus veel front en 
een mooie (opwaartse) houding. Het voorbeen wordt met veel actie, ruim naar voren weggezet. Het 
achterbeen komt ruim voldoende tot dragen. De hengst heeft in het tuig veel looplust. 
 
 
 
 
 
 



Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 84.5 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 89.0 

Behaalde punten tuigproef:     

Houding Gebruik 
voorbeen 

Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid Totaalscore 

8.5 9.0 7.5 7.5 8.0 8.5 89.5 

 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Titus heeft in het verrichtingsonderzoek veel aanleg getoond in alle drie de disciplines en heeft zich 
gedurende het onderzoek in positieve zin ontwikkeld.  
 
Eindconclusie: 
Titus is een hengst met een zeer goed exterieur en een sterke afstamming. Hij heeft tijdens het 
verrichtingsonderzoek veel aanleg als sportpaard getoond in alle drie de disciplines. Hij wordt derhalve in 
het stamboekregister ingeschreven met de naam Tymon 456. 
 ___________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Tymon 456 is een hengst die door z’n allround, positieve beeld voor exterieur en verrichtingen breed 
inzetbaar is. Het feit dat hij zowel van vader- als moederszijde Jochembloed voert zal z’n 
gebruiksmogelijkheden iets beperken. 


