
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:   Nanne T.J. 
Geboren:  25 april 2012 
Datum:    18-12-2015   
____________________________________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Wimer 461 x Ster Brandus 345P x Ster Tamme 276 x Ster Peke 268 
 
Stam    8 
 
Verwantschaps%:   17.8% (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: 1.66 
 
Rastype: Nanne is een rastypische hengst met veel front. Het hoofd heeft voldoende uitdrukking. De hals is 

lang en is voldoende verticaal gesteld. Nanne heeft veel behang en is voldoende zwart van kleur. 

Bouw: Nanne TJ is een fraai gebouwde hengst met goede verhoudingen. Nanne heeft een vloeiende 
bovenlijn met sterke verbindingen. Hij staat goed in het rechthoeksmodel en de romprichting is 
horizontaal. Het kruis is correct van ligging en heeft veel lengte 

. 

Beenwerk: Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Het voorbeen is voldoende van lengte. De stand van het 
voorbeen is iets frans. Het wat rechte achterbeen is correct gesteld. Nanne heeft goede hoeven.. 

. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
38% 100 105 100 102 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________________________________ 
 
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: 
Nanne TJ is bij de aanlevering goed gereden. Tijdens het onderzoek heeft hij veel progressie getoond in alle drie de 
disciplines. Nanne TJ valt op door zijn prachtige zelfhouding, loopt altijd bergop met veel souplesse en balans en 
toont in het gebruik veel front. Nanne TJ heeft zeer veel looplust en heel veel inzet, tevens laat hij zich uitstekend 
bewerken. Hij geeft de ruiter/menner een zeer goed gevoel.  
. 
Stap: 
De stap is ruim en zuiver. De hengst toont in stap een goede schoudervrijheid. Het achterbeen kan daarbij iets 
krachtiger ondertreden en meer buiging in het spronggewricht (activiteit) tonen. 
 
Draf:  
De draf kenmerkt zich door veel balans en souplesse. Het achterbeen is wat traag en kan daarbij krachtiger en met 
meer activiteit onder treden. Het voorbeen toont een goed knieactie en wordt ruim weggezet. Het paard laat zich in 
draf door de ruiter/menner zeer goed bewerken. Nanne TJ loopt in de gewenste houding met veel front en is heel 
gemakkelijk in de aanleuning en kan goed schakelen. 
 
Galop:  
De galop is zuiver, ruim voldoende bergop in een goed ritme. Nanne TJ mist nog kracht, waar door hij wat moeite 
heeft om op het achterbeen te blijven. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Nanne TJ heeft als dressuurpaard zeer veel aanleg. Hij geeft door zijn inzet en zeer goede instelling en 
bewerkbaarheid de ruiter een zeer goed gevoel.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Nanne TJ zeer veel aanleg. Hij kan goed schakelen en toont altijd een zeer goede houding. 
Nanne TJ loopt altijd bergop. Zijn wat traag achterbeen laat zich goed bewerken.  
Als tuigpaard heeft Nanne TJ zeer veel aanleg en laat zich in deze discipline zeer goed bewerken.  
 

 



Behaalde punten rijproef:    
Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 8.0 81.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.5 7.5 8.5 8.0 7.5 9.0 88.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

8.5 7.5 7.5 8.0 9.0 7.5 8.0 88.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Nanne TJ heeft tijdens het verrichtingsonderzoek veel progressie gemaakt en een zeer goede verrichting laten zien in 
alle drie de disciplines.  
 
___________________________________________________________________ 

 
Eindconclusie: 
Nanne Tj is een hengst met een zeer goed exterieur en met een afstamming die predicaatrijker kan zijn. Nanne Tj 
heeft een zeer goede en zeer overtuigende verrichting laten zien. Op basis van zijn exterieur en uitstekende 
verrichting wordt hij in het stamboekregister voor hengsten ingeschreven met de naam Nane 492.  
 

Moederrapport: 
Algemeen: de moeder van Nanne T.J. kon helaas niet geïnspecteerd worden. Deze Stermerrie komt in de eerste 
generaties uit een weinig predicaatrijke lijn. 
Van deze Brandus 345-dochter is er naast Nanne T.J. nog een zoon van Tietse 428 geregistreerd. 
Van de grootmoeder, de 2e premie Stermerrie Marijke fan ‘e Skans (v. Tamme 276) zijn 10 nakomelingen 
geregistreerd en één merrie is Ster verklaard. 
Van de overgrootmoeder, de Stermerrie Osta (v. Peke 268) zijn 13 nakomelingen geregistreerd, waarvan 9 
hengstveulens. Eén dochter is Ster verklaard. 
De volgende generaties in de moederlijn is een dochter van Lammert 260 en verder de preferente Tsjalling dochter 
Berbertje en de preferente Modelmerrie Knilliske met Wessel 237 als vader. 
_____________________________________________________________________________________________ 
. 
 
Gebruiksadvies: 
Nane 492 kan verbeterend werken voor bewerkbaarheid, instelling en bewegingstechniek voor zowel de 
dressuursport als de aangespannen sport. Hij zal daarbij een positieve invloed hebben op de raskenmerken.  
De merries dienen zelf een actief achterbeen te hebben. 
___________________________________________________________________________________________ 


