
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:   Oane fan Bartlehiem 
Geboren:  31 mei 2012 
Datum:    18-12-2015  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Gjalt 426 x Ster Pref*4 Karst 362 x Ster Pref*7 Naen 264P x Ster Peke 268 
 
Stam    47 
 
Verwantschaps%:   15.7% (zeer gunstig) 
 
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: 1.63 
 
Rastype: Oene fan Bartlehiem is een  luxe, rastypische hengst. Het hoofd is sprekend. De hals kan iets meer 

verticaal gesteld zijn. Oene heeft ruim voldoende behang en is voldoende zwart van kleur.  
 

Bouw: Oene fan Bartlehiem mag wat ruimer gelijnd zijn, maar heeft een voldoende sterke bovenlijn. De hals 
is voldoende van lengte. De schoft is weinig ontwikkeld. De verbindingen zijn sterk. Het kruis is correct 
van ligging en heeft voldoende lengte. De romprichting is enigszins neerwaarts. 

Beenwerk: Het voorbeen heeft voldoende lengte. Het achterbeen is correct gesteld en straalt veel kwaliteit uit. De 
hoeven missen formaat. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
43% 99 101 98 101 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 



 
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: 
Oene fan Bartlehiem is een zeer jeugdige, vriendelijke en nieuwsgierige hengst. Wegens zijn jeugdigheid heeft hij nog 
moeite met het gevraagde werk en hierdoor moeite om de goede inzet te tonen In de loop van het onderzoek 
verbeterde dit, maar blijft het wisselend. Hij geeft de ruiter voldoende gevoel. Aangespannen geeft hij de menner een 
matig gevoel.  In alle drie disciplines heeft hij voldoende zelfhouding en valt zijn actief achterbeen positief op.  
. 
Stap: 
De stap is zuiver, krachtig en ruim. De hengts toont in stap veel lichaamsgebruik. Het voorbeen wordt daarbij ruim 
weggezet.  
 
Draf:  
In draf toont Oene fan Bartlehiem een krachtig en actief achterbeen en heeft ruim voldoende schoudervrijheid. Hij zou 
de bovenlijn meer moeten loslaten om tot een goede aanleuning te komen. Hij kan in draf meer looplust tonen en laat 
zich hierin nog niet altijd goed bewerken. Oene fan Bartlehiem heeft nog moeite om te verruimen.  
 
Galop:  
De galop heeft voldoende kracht, maar kan meer bergop worden gesprongen. Schoudervrijheid is voldoende ruim.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Als dressuurpaard heeft Oene fan Bartlehiem voldoende aanleg. In draf toont hij ruim voldoende balans met een ruim 
voldoende houding. De galop toont een goede balans, maar kan nog meer bergop worden gesprongen. Oene fan 
Bartlehiem kan meer souplesse tonen en laat zich als dressuurpaard voldoende bewerken. Hij geeft de ruiter een 
voldoende gevoel.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als aangespannen paard laat Oene fan Bartlehiem zich nog moeilijk aanspannen waardoor hij moeite heeft om tot 
dragen komt en in een hoog tempo blijft lopen. Hij laat zich voor de wagen nog moeilijk bewerken en kan meer inzet 
en looplust tonen. Hij moet de bovenlijn meer loslaten om tot een goede verruiming te komen. Oene fan Bartlehiem 
heeft een actief achterbeen. Als menpaard heeft hij voldoende aanleg. Als tuigpaard heeft Oene fan Bartlehiem weinig 
aanleg. Hij loopt met weinig oprichting en zou meer front moeten maken. Hij kan meer schoudervrijheid tonen en het 
voorbeen heeft weinig knieactie.  
 

 



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

7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 77.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

8.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 76.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

6.0 7.0 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 72.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Oene fan Bartlehiem heeft als rij- en menpaard voldoende progressie getoond.  
Als tuigpaard is de inschatting dat hij daar weinig talent voor heeft.  
 
___________________________________________________________________ 

 
Eindconclusie: 
Oene fan Bartlehiem is door zijn zeer lage verwantschap (15,7 %) en sterke moederlijn een interessante hengst voor 
de fokkerij. De kwaliteitsvolle moeder en grootmoeder zijn beiden preferent. Oene fan Bartlehiem heeft een ruim 
voldoende exterieur met een zeer jeugdige opdruk. Als gebruikspaard heeft hij voldoende aanleg als rij- en menpaard. 
Positief valt zijn actief achterbeen op.  
Op basis van bovenstaande wordt de Oane fan Bartlehiem in het stamboekregister voor hengsten ingeschreven met 
de naam Omer 493. 
 

Algemeen: De 16 jarige dochter  Zandra fân Bartlehiem van Karst 362  verkeerd in zeer goede conditie en ondanks de 
gevorderde leeftijd staat de merrie er goed voor en heeft de merrie zich goed bewaard. De merrie heeft een sprekend 
hoofd. De merrie heeft een goede rasuitstraling. 
Bouw: De hals is van voldoende lengte, de hoofd-hals verbinding is iets zwaar. Het paard heeft een correcte bovenlijn 
met sterke verbindingen. Het kruis is goed van lengte en ligging.  
Beenwerk:Het correct gestelde beenwerk is hard en van goede kwaliteit.  Het paard heeft mooie gevormde hoeven. 
Het voorbeen mag iets langer. Het achterbeen is correct gesteld. 
Stap De stap is ruim en krachtig. 
Draf: De draf is ruim, krachtig en opvallend in de draf is het krachtige en actieve achterbeengebruik 
Van de preferente Stermerrie Zandra fan Bartlehiem zijn naast Omer 493 nog 9 nakomelingen geregistreerd, waarvan 
3 afstammelingen Ster zijn geworden. 
Grootmoeder, de Sterdochter van Naen 264 is preferent verklaard met 7 Sterdochters van de 17 afstammelingen. Van 
overgrootmoeder Tjallie (v. Freark 218) zijn 14 nakomelingen geregistreerd en 3 dochters zijn Ster verklaard. Verder 
volgt in de moederlijn de preferente Gerke 220 dochter Zandra. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Omer 493 is door zijn onverwante bloedvoering (vw 15,7 %) interessant voor de fokkerij om een positieve bijdrage te 
leveren aan de inteeltbestrijding en is voor dit doel breed inzetbaar. Daarnaast kan hij het achterbeen gebruik 
verbeteren en kan een positieve invloed hebben op de raskenmerken.  
 


