
Dedmer 519

Geboren op: 14 mei 2017
Stokmaat: 1.65

Afstamming:
Alwin 469 x Model AA Teeuwis 389 x Ster Jasper 366 x Ster Pref.*4 Tsjalling 235
(Stam 110)
Verwantschap: 18.4 % (gemiddelde in 2020: 17,8%)

Exterieur:

Rastype: 
Dedmer 519 is een jeugdige, rastypische hengst, het hoofd is voldoende sprekend. Door zijn 
lange, verticale hals toont de hengst veel front. De hengst heeft voldoende behang en is zwart van
kleur. 

Bouw: 
Dedmer 519 is langgelijnd. De lange hals is licht aangezet. De hengst heeft een iets neerwaartse 
romprichting. Zijn schouder is voldoende lang en schuin geplaatst. De schoft is goed ontwikkeld 
en loopt in een vloeiende lijn over naar de rug. De bovenlijn kan iets sterker zijn. De lendenen 
zijn voldoende aangesloten en het kruis is lang en heeft de gewenste ligging. 

Beenwerk: 
Het fijne beenwerk is hard en straalt kwaliteit uit. De hengst is in het voorbeen correct gesteld, de
hoeven missen wat formaat. Het achterbeen is iets sabelbenig.

Geschatte fokwaarde exterieur:

Betrouwbaarheid Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf
42% 105 108           107 103 107

 

DNA tests: 

Dwerggroei: niet drager
Waterhoofd: niet drager
Vosfactor: niet drager

Veterinair:      Linksvoor lateraal separaat ossificatiecentrum hoefkraakbeen *
Cornage: klasse acceptabel



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 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***  

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: 
Dedmer 519 is een betrouwbare, atletische hengst die een goede verrichtingstest heeft gelopen en
zich sterk heeft ontwikkeld in zijn prestaties. In de loop van het onderzoek is hij constanter in zijn
verrichtingen geworden. De hengst heeft een goede instelling. Hij kan iets scherper op de hulpen 
reageren. Hij geeft de ruiters en menners een fijn gevoel en is goed bewerkbaar.

Stap:
De stap is ruim en met lichaamsgebruik. Het achterbeen kan daarbij iets meer buiging in het 
spronggewricht tonen.

Draf:
De draf is ruim, met souplesse en met een achterbeen dat iets meer activiteit en kracht kan tonen. 
Hij heeft van nature een goede zelfhouding. Dedmer 519 heeft een expressief gebruik van het 
voorbeen dat ruim wordt weggezet. Het achterbeen wordt ruim voldoende onder het lichaam 
geplaatst en laat zich daarin goed bewerken. Dedmer 519 toont een goede zelfhouding. Dedmer 
519 kan in draf goed schakelen, heeft veel zweefmoment maar kan bij het verruimen geslotener 
blijven. 

Galop:
De galop is voldoende krachtig, ruim en voldoende bergop. In het begin was er nog verschil in de
rechter- en linker galop. Hij heeft zich hierin goed ontwikkeld wat de geslotenheid en de 
aanleuning en de balans in de galop ten goede kwam. 

Geschiktheid als rijpaard:
Dedmer 519 heeft veel aanleg als rijpaard. Hij heeft een goede zelfhouding en drie goede 
basisgangen, waarbij de geslotenheid een aandachtspunt is. Als rijpaard laat hij zich fijn rijden en
is goed bewerkbaar. 

Geschiktheid als aangespannen paard:
Als men- en tuigpaard heeft Dedmer 519 veel aanleg. Hij geeft een zeer aansprekend tuigtypisch 
beeld voor de wagen door zijn front en goede houding. Hij beweegt met veel gemak en heeft een 
zeer expressief gebruik van het voorbeen met veel knieactie en veel schoudervrijheid. Het 
achterbeen kan daarbij iets scherper onder de massa worden geplaatst. 

Bij het tuigen heeft Dedmer 519 een zeer aansprekend front, zet hij de hals er goed op, heeft een 
goede lichaamshouding en heeft hij zeer veel lichaamsgebruik. De ruime draf heeft dan zeer veel 
zweefmoment. 

Tijdens het onderzoek heeft Dedmer 519 aan kracht gewonnen wat de aanleuning en 
zweefmoment ten goede is gekomen. 



Behaalde punten rijproef:

Stap Draf Galop Balans &
houding

Souplesse Schakelen Impuls Totaal

7.5 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 8.0 83.5

Behaalde punten menproef:

Stap Draf Balans & houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal

7.5 8.0 7,.5 8.0 8.0 7.5 85.0

Behaalde punten tuigproef:
Gebruik
voorbeen

Gebruik
achterbeen

Zweef-
moment

Houding Front Souplesse Impuls Totaal

8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 87.0

Conclusie verrichtingsonderzoek: 

Dedmer 519 heeft zich tijdens het onderzoek in positieve zin ontwikkeld in alle drie de 
disciplines. 

Hij geeft de ruiters en menners een fijn gevoel en reageert goed op de hulpen. Hij beweegt met 
een goede lichaamshouding, zeer veel souplesse en een goede zelfhouding. Het achterbeen toont 
ruim voldoende activiteit, wordt goed onder het lichaam geplaatst en de draf heeft veel 
schoudervrijheid. Als tuigpaard maakt hij veel indruk door zijn opwaartse lichaamshouding en 
front.

Moederrapport:

Algemeen:
De 13-jarige, lang gelijnde Wealtsje A straalt nog veel kwaliteit, duurzaamheid en vitaliteit uit. 
Ze toont veel ras met haar edel hoofd en goed gevormde, lange hals welke verticaal geplaatst is.
In bouw heeft ze de gewenste schuine schouderligging, schoft loopt goed over in de rug. Zij heeft
een sterke bovenlijn en een lang kruis. De romprichting is horizontaal.
Het beenwerk straalt hardheid uit. De bewegingsafloop in het voorbeen is iets maaiend. Het 
achterbeen heeft de gewenste hoek in het spronggewricht.
De stap is ruim en toont tact en regelmaat.
Zij heeft een ruime draf, waarbij zij het achterbeen goed onder massa vouwt.



Moederlijn:
Dedmer 519 is de meest bekende van de 8 geregistreerde nakomelingen van de 13-jarige merrie 
Wealtsje A. Model AA (Teeuwis 389). Deze merrie is diverse keren kampioen en reserve 
kampioen geweest op fokdagen en de Centrale Keuring. Ook presteert zij zelf goed in de dressuur
op Z1 niveau. Ook haar 8-jarige zoon Maile fan Klaeiterp Sport (Stendert 447) presteert op 
hetzelfde niveau.
Wealtsje A. is een dochter van de 1e premie Stermerrie Eefje A. (Jasper 366) met 8 
geregistreerde nakomelingen, waarvan Wealtsje A de meest bekende is. 
Van grootmoeder Lobke A. Ster Pref. *4 ( Tsjalling 235) zijn 15 nakomelingen geregistreerd.
Deze merrie komt via Liesbeth Model Pref.*8 (Mark 232) uit de bekende Neenke-merrielijn van 
stam 110.
Verder komen in deze merrielijn nakomelingen met goede resultaten in zowel de dressuur als in 
de tuigsport voor.

Eindconclusie: 
Dedmer 519 heeft een goed exterieur en een goede afstamming. Hij heeft een zeer goede 
verrichting afgelegd met veel aanleg voor alle drie de disciplines. 
Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister met de naam Dedmer 519

Gebruiksadvies:
Dedmer 519 kan de instelling, ras, atletisch vermogen en bewegingstechniek verbeteren. De 
hengst is breed inzetbaar.   

* Lateraal separaat ossificatiecentrum hoefkraakbeen is een lichte vorm van verbening van het 
hoefkraakbeen. Verbening van het hoefkraakbeen is een nevenbevinding bij het röntgenologisch 
onderzoek, welke reglementair niet aanleiding is voor uitsluiting voor deelname aan de tweede 
bezichtiging, maar wel onderdeel is van de beoordeling. Verbening hoefkraakbeen kan een 
erfelijke achtergrond hebben, maar kan ook door trauma veroorzaakt worden. De door de 
fokkerijraad vastgestelde richtlijn ten aanzien van het wel of niet accepteren van een hengst met 
verbening, is de volgende. Alleen hengsten met een lichte vorm van verbening zijn acceptabel en 
alleen dan als het beeld niet progressief is. Om dit laatste vast te stellen worden net voorafgaand 
aan het verrichtingsonderzoek opnieuw röntgenopnames gemaakt, welke vergeleken worden met 
het beeld van ongeveer een jaar eerder. Ten aanzien van Dedmer 519 is het volgende vastgesteld:

1) Er is sprake van een lichte vorm van verbening van hoefkraakbeen;
2) Het beeld was niet progressief;
3) Verbening is alleen vastgesteld aan het linker voorbeen, waardoor een trauma-

achtergrond aannemelijker is;
4) In de afstamming komen geen hengsten voor waarvan bij het KFPS bekend is, dat ze 

bovengemiddeld verbening hoefkraakbeen vererven.


