
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:   Merijn C. 
Geboren:  22 maart 2012 
Datum:    18-12-2015  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Beart 411P x Stb Pref*8 Anton 343 x Ster Pref*5 Jelmer 297 x Ster Reitse 272P 
 
Stam    15 
 
Verwantschaps%:   18.0% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: vermoedelijk niet drager* 
   Vosfactor: niet drager 
 
* de toevoeging ‘vermoedelijk’ duidt op het feit dat de test voor dit kenmerk is gebaseerd op een merkertest en niet op 
een gentest. De kans op een onjuiste uitslag (vals positief of vals negatief) is aanwezig, zij het dat deze kans gering 
is. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.67 
 
Rastype: Merijn C is een rastypische hengst. Het hoofd heeft voldoende uitdrukking. De hals mist wat lengte, 

maar is goed van vorm en is verticaal geplaatst. Merijn heeft veel behang en is diep zwart van kleur 

Bouw: Merijn C is een voldoende correct gebouwde hengst met een lange en schuine schouder. De bovenlijn 
is iets gezonken in het middenstuk. De lendenen zijn breed en goed ontwikkeld. Het hellende kruis is 
voldoende van lengte.  

. 

Beenwerk: Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Het voorbeen is voldoende van lengte en de stand is iets 
toontredend. Het achterbeen is iets gehoekt. Merijn heeft goed ontwikkelde hoeven.  

. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
45% 103 105 103 109 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Karakter: 
 
kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving 

	  Gedrag in de omgang: 
       	  stalgedrag lastig     x     plezierig 

	  
 

druk       x   rustig 
	  

 
bang   x       nieuwsgierig 

	  
 

onderdanig     x     dominant 
	  

 
afwachtend     x     brutaal 

	  
 

gespannen   x       ontspannen 
	  

Gedrag in de training: 
       	  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 (mentaal) 

uithoudingsvermogen weinig     x     veel (fysiek) 
reactie op stress bevriezen     x     vluchterig 

	  concentratie snel afgeleid     x     niet snel afgeleid 
lerend vermogen weinig     x     veel 

	   
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Merijn C heeft zich in het verrichtingsonderzoek positief ontwikkeld. De hengst toonde progressie tijdens het 
onderzoek in de ontwikkeling van de souplesse en de aanleuning. Van nature heeft de hengst een mooie zelfhouding. 
In draf toont het achterbeen veel activiteit. Merijn zou in het algemeen iets meer schoudervrijheid mogen tonen. 
 
Stap: 
De stap is zuiver en actief, met ruim voldoende souplesse, maar zou iets meer ruimte mogen tonen. 
 
Draf:  
De draf is voldoende ruim met een krachtig en zeer actief achterbeen. Merijn C heeft een goede zelfhouding en als 
tuigpaard maakt hij voldoende front.  Merijn C mag bij het verruimen in draf een iets groter zweefmoment tonen. 
 
Galop:  
De galop is zuiver en voldoende bergop gesprongen, met voldoende balans. In galop toont Merijn C een goede 
houding. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Merijn C heeft als dressuurpaard ruim voldoende aanleg en geeft de ruiter een voldoende gevoel 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Merijn C ruim voldoende aanleg. Hij laat zich ruim voldoende bewerken en geeft de menner een 
ruim voldoende gevoel. Het verruimen kost hem nog moeite. 
Als tuigpaard heeft Merijn C ruim voldoende aanleg en geeft de menner een voldoende gevoel. 

 

 

 

    



Behaalde punten rijproef: 

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 7.0 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 78.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 79.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 78.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Merijn C heeft gedurende het verrichtingsonderzoek ruim voldoende aanleg getoond in alle drie disciplines.  
Het is een allround hengst. Hij heeft tijdens het onderzoek een goede progressie getoond.  
 
___________________________________________________________________ 

 
Eindconclusie: 
Merijn C heeft kwalitatief een goede afstamming met een goed fokkende stamboek moeder. Hij heeft een ruim 
voldoende exterieur en heeft ruim voldoende verrichtingen getoond. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het 
stamboekregister voor hengsten met de naam Meinte 490. 
 

Moederrapport: 
Algemeen: De moeder van Meinte 490 is de stermerrie Boukje C. De algehele conditie van de 15 jarige dochter van 
Anton 343 is goed, de merrie heeft zich goed bewaard. Het hoofd is voldoende sprekend. De merrie is mooi zwart. 
Het behang is voldoende.  
Bouw: De hoofd-hals verbinding iets zwaar. De verticale hals is voldoende lang. 
Een paard met een mooie schouderligging. De rug is ruim voldoende sterk waarbij de lendenen-kruis aansluiting 
sterker mag. Het iets hellende kruis mist lengte.  
Beenwerk: Het beenwerk straalt kwaliteit uit. Het voorbeen is iets kort, de lengte van de onderarm mag iets langer. 
Het voorbeen is iets toontredend. Het achterbeen is correct gesteld. De merrie is iets kort gekoot. De hoeven zijn iets 
smal.  
Stap: De stap is voldoende ruim en krachtig, maar van voren iets nauw.  
Draf: De draf is voldoende ruim, met een iets hoog ritme.  
Van de goedfokkende Boukje C zijn 12 nakomelingen geregistreerd, waarvan 6 kinderen op rij met als vader Beart 
411 Ster zijn verklaard. Naast Merijn C zijn ook de zonen Flip C en Daen C bekend. Deze hengsten van Beart 411 
hebben zowel in 2009 en als in 2013 deelgenomen aan het C.O. 
Daarnaast is er nog een zoon van Norbert 444 Ster geworden in 2013 tijdens de 1ste bezichtiging H.K. 
Grootmoeder Hadassah Marja H. (v. Jelmer  297) met 14 geregistreerde kinderen is preferent geworden met 3 
Sternakomelingen en de Kroonmerrie Famke C. (v. Norbert 444). Deze dochter heeft een IBOP rijproef met 81 punten 
behaald. Overgrootmoeder Rieka Rinia, een dochter van Reitse 272 komt uit de bekende Stermerrie Bernice, v. 
Lammert 260 met o.a. de preferente dochter Stermerrie Onique met eveneens als vader Reitse 272. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Meinte 491 kan door het actieve achterbeen gebruik de drie basisgangen verbeteren. Door zijn hoge fokwaarden is hij 
breed inzetbaar. Hij kan een positieve invloed hebben op de raskenmerken 
____________________________________________________________________________________________ 


