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Geboren :  27-2-2005   
Fokker:   A. De Boer, Visvliet 
Eigenaar:  Tj. Bosma, Kollumerzwaag 
Afst.:  Aan 416 x Ster Sierk 326 x Ster Ludse 305 x Stb. Wessel 237P (merriestam 128) 
Verwantschap: 17.8% 
 
Algemeen: 
Reinder 452 werd in het voorjaar van 2009 als vierjarige goedgekeurd, op basis van z’n voldoende afstamming, 
ruim voldoende exterieur en z’n goede resultaten in het verrichtingsonderzoek. Reinder 452 heeft in kwantitatieve 
zin veel kansen gekregen in de fokkerij, bij een voor deze jaargang hengsten gemiddelde kwaliteit merries (70% 
van de geregistreerde veulens uit de eerste twee jaargangen, heeft (minimaal) een stermerrie als moeder). 
Reinder 452 heeft het nakomelingenonderzoek in 2014 afgerond op basis van twee jaargangen (minimaal) 
driejarige nakomelingen.   
 
Exterieur: 
Algemeen 
De nakomelingen van Reinder 452 vormen een uniforme groep, ruim voldoende ontwikkelde, ruim voldoende 
rastypische paarden, met vaak een bemerking op de bouw. 
 
Rastype 
De nakomelingen van Reinder 452 zijn ruim voldoende rastypisch. De hoofden zouden vaak iets edeler mogen 
zijn. De halzen hebben een goede lengte en zijn verticaal geplaatst. De paarden hebben voldoende behang en 
zijn diepzwart van kleur.  
 
Bouw 
De nakomelingen van Reinder 452 zijn ruim voldoende ontwikkelde paarden. Ze hebben voldoende 
voorbeenlengte, maar zijn vaak naar voren en iets neerwaarts gebouwd. De schouders hebben een correcte, 
schuine ligging. Qua bovenlijn zijn de paarden vaak niet sterk in de verbindingen. De rug- en lendenvorm is vaak 
week. De kruizen missen lengte, maar zijn correct qua ligging (licht hellend). 
 
Beenwerk 
Het achterbeen is vaak lang en iets sabelbenig. De stand van het voorbeen is correct. Het beenwerk is ruim 
voldoende droog. De hoeven zijn royaal gevormd. 
 
Stap 
De stap is ruim en het achterbeen wordt met ruim voldoende activiteit onder de massa geplaatst. 
 
Draf 
De draf is ruim voldoende ruim. Het achterbeen komt vaak iets van ver, waardoor de paarden iets meer tot 
dragen mogen komen en meer balans zouden mogen tonen. De paarden tonen voldoende souplesse.  
 
 
Keuringsresultaten: 

 
 
Sportaanleg 
 
Trainingsrapport en karakter: 
Van Reinder 452 zijn 21 nakomelingen getest, waarvan 9 vierjarigen en 12 driejarigen, 12 merries en 9 
hengsten. Daarnaast heeft één hengst deelgenomen aan het Centraal onderzoek. 
De nakomelingen van Reinder 452 zijn in de omgang gemiddeld genomen voldoende plezierige paarden, maar 
de groep vertoont hierin enige variatie. Hetzelfde beeld is in het gebruik zichtbaar bij de betrouwbaarheid. Het 
zijn paarden, die ruim voldoende bewerkbaar zijn, over het algemeen niet snel afgeleid zijn en een goede inzet 
tonen.  
 
Stap 
De stap is tactzuiver en ruim voldoende ruim, waarbij het achterbeen ruim voldoende activiteit toont. 
 
Draf 
De draf is ruim. De paarden bewegen in draf goed door het lichaam. Een aantal paarden zou het achterbeen iets 
meer onder de massa mogen plaatsen. 



 
Galop 
De paarden tonen in galop ruim voldoende sprong, maar zouden meer tot dragen kunnen komen en meer 
opwaarts mogen galopperen. 
 
Geschiktheid als rijpaard 
De paarden tonen onder het zadel een ruime manier van bewegen en hebben ruim voldoende lichaamsgebruik. 
Ze zouden iets meer houding mogen tonen. 
 
Geschiktheid als aangespannen 
De paarden hebben in het tuig ruim voldoende front, maar missen houding. De paarden tonen in zowel het 
gebruik van voor- en achterbeen ruim voldoende ruimte. Ze hebben in het tuig veel looplust. 
 
Resultaten verrichtingsonderzoek: 
 
Onder het zadel 
stap Draf galop balans souplesse schakelen impuls Totaal 
6.55 6.81 6.62 6.67 6.69 6.64 6.95 73.57 
 
Aangespannen 
stap draf balans souplesse schakelen impuls totaal Tuigaanleg 
6.29 6.88 6.76 6.79 6.62 6.98 74.00 6.29 
 
Fokwaarden 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusie: 
Reinder 452 toont op basis van het nakomelingenonderzoek een voldoende positief verervingsbeeld en wordt op 
basis hiervan gehandhaafd voor de fokkerij. 
 


