
Beant 517
Geboren op: 10 maart 2016
Stokmaat: 1.71

Afstamming:
Hessel 480 x Model Sport Tsjalle 454 x Ster Gjalt 426 x Ster Sport Pref.*6 Folkert 353 
(stam 103)
Verwantschap: 18.1 % (gemiddelde in 2020: 17,8%)

Exterieur:

Rastype: 
Beant 517 is een rastypische hengst, het hoofd is iets lang, maar is voldoende sprekend. Door 
zijn lange, verticale hals toont de hengst veel front. De hengst heeft veel behang en is zwart 
van kleur. 

Bouw: 
Beant 517 is grootramige, iets klassieke, lang gelijnde hengst. De hoofd- halsverbinding is 
zwaar bespierd en komt diep uit de borst. De hengst heeft een horizontale romprichting. Zijn 
schouder is voldoende lang en schuin geplaatst. De schoft is goed ontwikkeld maar zou meer 
in een vloeiende lijn over mogen lopen naar de rug. De lendenen zouden beter mogen 
aansluiten. Het kruis is goed van lengte en heeft een gewenste ligging. 

Beenwerk: 
Het iets grove beenwerk is passend bij de bouw. Het beenwerk is voldoende droog. De 
voorbenen zijn correct gesteld. De achterkant van het spronggewricht is iets grof gebouwd. 

Geschatte fokwaarde exterieur:

Betrouwbaarheid Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf

41% 102 107 107 103 108

 

DNA tests: 

Dwerggroei: niet drager
Waterhoofd: niet drager
Vosfactor niet drager

Veterinair:  geen opmerkingen 
Cornage: klasse goed



Karakter: 

kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving

Stalgedrag lastig    x  plezierig

druk    x rustig

bang   x   nieuwsgierig

onderdanig   x   dominant

afwachtend   x   brutaal

gespannen    x ontspannen*

 

Gedrag in 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**  

Uithoudingsvermogen weinig    x   veel***  

bevriezen    x  vluchterig

Concentratie snel afgeleid    x  niet snel afgeleid

Lerend vermogen weinig   x  veel

* bij opzadelen, inspannen, temperaturen etc.
** mentaal
*** fysiek



Verrichtingsonderzoek:

Trainingsrapport: 
Beant 517 heeft in het CO 2019/2020 gelopen en heeft toen met 76 punten voor het rijpaard 
gedeelte het CO verlaten. Via de herkansing voor de wagen is hij dit jaar weer aangewezen 
voor het CO 2020/2021. 

In dit CO heeft Beant 517 zich goed verbeterd in de basisgangen. Beant is een betrouwbare 
iets flegmatieke hengst met een goede instelling. Hij kan scherper reageren op de hulpen. 
Gedurende het onderzoek heeft hij zich hierin verbeterd. Hij heeft een fijn karakter en geeft 
zowel de ruiters als de menners een goed gevoel.

Stap:
De stap is zeer ruim, zuiver, actief en toont veel lichaamsgebruik en schoudervrijheid. Het 
achterbeen toont veel activiteit en kan een fractie sneller aantreden.

Draf:
De iets zwaarmoedige draf is ruim met tact, veel schoudervrijheid en zeer veel souplesse. 
Beant 517 blijft daarbij iets hoog in het kruis. Het achterbeen kan in draf sneller aantreden. In 
de loop van dit CO laat hij zich hierin beter bewerken. Hij kan goed verruimen, maar heeft 
nog moeite met het terugschakelen. In de basisdraf heeft hij veel balans en ruim voldoende 
gedragenheid. 

Galop:
De galop is opwaarts, iets traag en zou lichtvoetiger kunnen. De ruiters geven echter aan dat 
de galop een fijn gevoel geeft en dat de hengst daarin ruim voldoende bewerkbaar is. In de 
loop van het onderzoek is Beant 517 krachtiger geworden waardoor de galop zich verbeterde 
in geslotenheid.

Geschiktheid als rijpaard:
Als rijpaard heeft Beant 517 ruim voldoende aanleg. Hij heeft een gemakkelijke manier van 
bewegen met veel souplesse en heeft daarbij voldoende houding. Beant is iets flegmatiek 
maar geeft de ruiters een heel fijn gevoel en laat zich ruim voldoende bewerken. De galop 
toont ruim voldoende kwaliteit. 

Geschiktheid als aangespannen paard:
Voor de wagen toont Beant 517 veel aanleg. Als menpaard heeft hij een goede houding en hij 
laat zich in deze discipline goed bewerken. Hij draaft ruim en met veel souplesse en geeft de 
menner een fijn gevoel. 

Als tuigpaard heeft Beant 517 zich goed ontwikkeld en heeft voor deze discipline veel aanleg.
Hij heeft voldoende looplust, kan goed schakelen en toont veel ruimte in zijn bewegingen met
veel zweefmoment. Hij heeft een goede lichaamshouding en kan de hals er iets meer opzetten.
Voor de wagen heeft hij een goede showdraf. 



Behaalde punten rijproef:

Stap Draf Galop Balans &
houding

Souplesse Schakelen Impuls Totaal

8.5 7.5 6.0 7.0 7.5 6.5 6.0 78.0

Behaalde punten menproef:

Stap Draf Balans & houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal

8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 86.5

Behaalde punten tuigproef:

Gebruik
voorbeen

Gebruik
achterbeen

Zweef-
moment

Houding Front Souplesse Impuls Totaal

8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 82.5

Conclusie verrichtingsonderzoek: 

Beant 517 heeft zich tijdens dit onderzoek in alle drie disciplines ruim voldoende tot goed 
ontwikkeld. Hij beweegt ruim en met veel souplesse. De iets flegmatieke hengst laat zich 
ruim voldoende tot goed bewerken. Beant 517 heeft een plezierig en fijn karakter en geeft de 
menners en ruiters een fijn gevoel. 



Moederrapport:

Algemeen:
De 9-jarige Modelmerrie Lobke fan de Lege Geaën Model Sport is rastypisch, maar mag iets 
langgelijnder zijn. Het hoofd is sprekend, de hoofd-hals verbinding kan lichter en de hals is 
lang. Het schouder heeft een gewenste schuine ligging, de schoft kan meer ontwikkeld zijn en 
mag meer in de rug doorlopen. De bovenlijn kan iets meer duurzaamheid tonen. De 
kruisligging is hellend t.o.v. het populatiegemiddelde. De romprichting is horizontaal mede 
door het lange voorbeen. Zowel het voorbeen als het achterbeen is correct en goed geplaatst. 
Het beenwerk toont voldoende hardheid.

De stap is tactmatig en ruim. In draf laat deze merrie veel ruimte en souplesse zien, waarbij zij
het achterbeen actief en goed onder massa zet.

Moederlijn:
Beant 517 is een zoon van de 9-jarige Lobke fan de Lege Geaën Model Sport (Tsjalle 454). 
Deze merrie heeft 3 geregistreerde nakomelingen met naast Beant nog een 3-jarige 2e premie 
Stermerrie (Markus 491) en een 2-jarige merrie.

Van grootmoeder, de 13-jarige 2e premie Stermerrie Ynskjen fan de Lege Geaën (Gjalt 426) 
zijn 3 nakomelingen geregistreerd.

Van de 17-jarige overgrootmoeder Liaukje fan de Lege Geaën Ster Sport Pref.*6 ( Folkert 
353) zijn er tot nu toe 13 nakomelingen geregistreerd, waarvan 6 nakomelingen Ster zijn 
verklaard..

Hoewel er geen grote aantallen sportpaarden in de moederlijn voorkomen, zijn er wel 3 
paarden die op Z1 niveau 6 of meer winstpunten hebben behaald.

 
Eindconclusie: 
Beant 517 heeft een goed exterieur en een goede afstamming. Hij heeft een goede verrichting 
afgelegd. 
Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister met de naam Beant 517

Gebruiksadvies: 
Beant 517 kan de stap, souplesse en de ruimte in de draf verbeteren. Hij past het beste bij 
merries met een sterke bovenlijn. 


