
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Tinus R.M.  
Cat. #:  19  
Datum:   14 november 2009 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Beart 411 x Ster Bonne 341 x Ster Lute 304 x Model Pref Ritske 202 
Stam:   35 
 
Verwantschaps%:  17.2  (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.68 
 
Rastype:  Tinus  is een hengst met voldoende rastype. Het hoofd kan edeler. De hals heeft 

voldoende lengte, maar is iets zwaar.   
Bouw:  Tinus is een grootramige, correct gebouwde hengst met een schuine schouderligging en 

een goede belijning. Het kruis heeft voldoende lengte. 
Beenwerk: Het achterbeen is correct qua stand. Het spronggewricht heeft ruim voldoende kwaliteit. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 

43 106 108 105 108 106 

Fokwaarde stokmaat: 104 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Tinus is een vriendelijke hengst. Bij aanlevering was de hengst wat arm bespierd. 
Tinus beweegt groot en ruim maar mist soms wat activiteit. Hij heeft moeite om de bovenlijn aan te 
spannen, de aanleuning is stug. Tinus is in stap toontredend, in draf is de bewegingsafloop van het 
voorbeen correct. 
 
Stap: 
De stap is tactmatig en zeer ruim. Het gebruik van het achterbeen is voldoende actief.  
 
Draf: 
De draf is ruim voldoende ruim, waarbij het achterbeen nog wat actiever onder de massa mag treden. De 
hengst blijft iets op de voorhand lopen en zou meer tot dragen kunnen komen.  
 
Galop:  
De galop wordt goed gesprongen. De hengst zou iets meer opwaarts en meer gesloten mogen 
galopperen. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Tinus heeft veel ruimte in z’n gangen, waarbij het achterbeen voldoende actief is. De hengst blijft vrij strak 
in de bovenlijn en heeft nog moeite met de lengtebuiging. Hij heeft derhalve ruim voldoende aanleg als 
rijpaard. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Tinus heeft met name aanleg als menpaard. Voor de wagen beweegt hij ruim met ruim voldoende 
activiteit. Als tuigpaard komt hij iets weinig tot dragen en blijft hij iets op de voorhand lopen. Voor een 
tuigpaard zou hij wat meer looplust mogen tonen. 
  



 
 

Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 75.5 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

8.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 79.0 

Behaalde punten tuigproef:     

Houding Gebruik 
voorbeen 

Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 74.5 

  

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Tinus heeft in het verrichtingsonderzoek in alle drie de disciplines ruim voldoende aanleg getoond, 
waarbij de aanleg als menpaard het meest ontwikkeld is. Gedurende het onderzoek heeft de hengst zich 
fysiek (bespiering) en qua verrichting positief ontwikkeld.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Tinus R.M. is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een goede afstamming. Hij heeft in het 
verrichtingsonderzoek ruim voldoende aanleg getoond als gebruikspaard en zich hierin positief 
ontwikkeld. De hengst wordt derhalve ingeschreven in het stamboekregister met de naam Uwe 458. 
___________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Uwe 458 zal het beste tot z’n recht komen op rastypische merries, die meer maat mogen hebben. Hij kan 
het best gebruikt worden op merries met een actief achterbeen en meer ruimte in de beweging nodig 
hebben. 
 


