
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst: Johan R. 
Cat. #: 2 
Datum:  25 november 2006  
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: 
 
Fabe 348 x Model Feitse x Model Naen x Ster Pref Meindert 
 
Verwantschaps%: 16.4 (gunstig)   
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat 1.65 
Johan R. is een moderne goed ontwikkelde hengst, die veel rasuitdrukking heeft en 
goed in het rechthoeksmodel staat.  
Johan R. heeft zich goed ontwikkeld.  
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 
betrouwbaar% rastype Bouw beenwerk stap Draf 

43% 108 107 104 105 108 
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Algemeen: 
Bij aankomst was de hengst in een goede conditie.  
Johan R. is een eerlijke en betrouwbare hengst die het werk als licht ervaart. 
Op stal is hij rustig.  
  
Stap: 
De stap heeft tact en regelmaat. Het achterbeen wordt daarbij voldoende onder de 
massa geplaatst. Het achterbeen kan meer buiging maken in het spronggewricht.  
Het voorbeen wordt voldoende naar voren geplaatst. 
 
Draf: 
De draf is voldoende ruim met tact. Het voorbeen wordt voldoende naar voren 
weggezet. Johan R. heeft in draf ruim voldoende balans en kan vanuit het 
achterbeen ruim voldoende verruimen. De hengst komt in draf goed tot dragen.  
Johan R. heeft voldoende ruggebruik. 
 
Galop: 
De galop is voldoende ruim, met voldoende afdruk en goed gedragen.  
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Trainingsrapport:  
Johan R heeft tijdens het werk veel inzet en laat zicht zeer goed bewerken.  
 
Geschiktheid als rijpaard:  
Johan R  heeft onder het zadel een goede zelfhouding.  
Hij beweegt met voldoende souplesse en geeft de ruiter daarbij een goed gevoel. 
Johan R kan onder het zadel zich voldoende verruimen. De galop heeft ruim 
voldoende balans.  
Johan R. heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard. 
 
 
Geschiktheid als tuig-/menpaard: 
Voor de showwagen heeft Johan R een goede zelfhouding. De draf is voldoende 
ruim, waarbij het achterbeen voldoende onder het lichaam wordt geplaatst. Het 
voorbeen wordt met voldoende knieactie en voldoende ruim naar voren weggezet.  
Johan R. zou voor de showwagen meer door het lichaam moeten bewegen 
Johan R. heeft voldoende aanleg als menpaard en als tuigpaard.  
 
Resultaten Centraal Onderzoek 
 
Behaalde punten onder het zadel:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen rijproef totaalscore 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

77.0 
Behaalde punten aangespannen:     

Stap Draf HSW Overgangen menproef showproef totaalscore 
 

6.5 
 

7 
 

7.5 
 

7 
 

7.5 
 

7 
 

78.0 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek:  
Johan R heeft een voldoende verrichtingsonderzoek afgelegd, waarbij zijn goede 
instelling opvalt.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Johan R wordt door zijn goede extereur, zijn lage verwantschapspercentage en zijn 
positieve resultaten van het verrichtingsonderzoek goedgekeurd voor de dekdienst 
en ingeschreven in het stamboek onder de naam Jorn 430. 
. 
___________________________________________________________________ 
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