
   

 
 

Jimte 533  
 
Stamboeknaam:  Jurre v.d. Arebo Hoeve  
Levensnummer: 201902094 
Fokker:   R. Arends  
Geboren op:   19 mei 2019 
Stokmaat:   1.67 meter 
Afstamming:   Ulbrân 502 x Ster Epke 474 x Ster Nykle 309 x Ster Dirk 298 x Ster  

Lammert 260 x Ster Ysbrand 238 
Stam:    120 
Verwantschap:   17,5 % (gemiddelde 17,8%) 
 

 
Foto: Persburo Mellissen 

  



   

 

 

Exterieur: 
Rastype:  
Jimte 533 heeft een goede rasuitstraling door zijn lange, verticaal gestelde hals. De hengst zou iets 
meer expressie in zijn hoofd mogen hebben. Hij beschikt over veel manen en dikke staart. 

Bouw:   
Jimte 533 is langgelijnd, jeugdig en beschikt over een opwaartse romprichting. Hij heeft een correcte, 
goed bespierde en gesloten bovenlijn en een lang, iets hellend kruis. 

Beenwerk:   
Jimte 533 heeft veel lengte in het voorbeen en is licht toontredend. Het beenwerk is hard en droog, 
waarbij het achterbeen licht sabelbenig is. De hengst heeft royaal ontwikkelde hoeven. 

 

Geschatte fokwaarde exterieur: 
Betrouwbaarheid Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf Galop 

29-36% 103 105 104 107 105 103 

  

DNA testen en veterinair:    
De hengst heeft voldaan aan de reglementaire eisen ten aanzien van röntgenologisch onderzoek, 
spermakwaliteit en cornage.  

Dwerggroei:   geen drager   

Waterhoofd:   geen drager   

Vosfactor:   geen drager    

Veterinair:   geen bemerkingen 

Cornage:    klasse 1 in orde  

  



   

 

 

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 

(bij opzadelen, inspannen, 

temperaturen, etc.) 

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) 
   

 
bevriezen    X  vluchterig 

    
Concentratie snel afgeleid  X    niet snel afgeleid 

   
Lerend vermogen weinig    X  veel 

    
 

Opmerkingen stalmanager, rijders en menners: 
Jimte 533 is een plezierig paard in de omgang en geniet van alle aandacht. De hengst wil graag 
werken, maar mag wel scherper reageren en is wat snel afgeleid. Eenmaal bij de les is hij goed 
bewerkbaar.  

 

  



   

 

 

Centraal Onderzoek:  
Jimte 533 heeft als driejarige het Centraal Onderzoek doorlopen.  

 

Trainingsrapport:   
Stap:  
In stap laat Jimte 533 veel tact en regelmaat zien. Daarbij heeft de hengst een ruime en krachtige pas 
en valt zijn goede lichaamsgebruik op.   

Draf:  
Jimte 533 laat een ruime tactmatige draf zien, waarbij hij het voorbeen goed uitlegt. In draf zou het 
achterbeen iets actiever en met meer buiging onder de massa geplaatst mogen worden. Hierdoor 
heeft de hengst ook iets moeite met schakelen. Jimte 533 heeft voldoende zweefmoment en 
lichaamsgebruik. 

Galop:  
De galop van Jimte is goed van sprong, voldoende opwaarts en met afdruk. De hengst zou hierin wel 
meer lichaamsgebruik mogen tonen.  

 
Geschiktheid als rijpaard:  
Jimte 533 is een sympathiek paard dat graag voor je wil werken maar soms iets snel is afgeleid. De 
hengst toont progressie in de training, waarbij de ruime en tactmatige stap positief opvalt. Ook in de 
draf heeft hij veel ruimte en toont hij veel balans. Hij mag daarbij meer schakelend vermogen en een 
actiever gebruik van het achterbeen laten zien. 

 
Geschiktheid als aangespannen paard:  
Jimte 533 laat als aangespannen paard hetzelfde beeld zien als rijpaard. Hij beschikt over een ruime, 
tactmatige stap. In draf heeft hij een goed zweefmoment, maar zou hij actiever in het achterbeen 
mogen zijn. De hengst maakt voldoende front, maar komt niet echt tot dragen. Jimte 533 heeft 
voldoende aanleg als men- en tuigpaard. 

 

  



   

 

 

Behaalde punten rijproef:    

Stap Draf Galop Balans & 
houding 

Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 79.0 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans & houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

8.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 77.5 

 

Behaalde punten tuigproef:    

Gebruik 
voorbeen 

Gebruik 
achterbeen 

Zweef-
moment 

Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 6.5 7.0 7.5 7.5 7.0 6.5 77.5 

 

Conclusie Centraal Onderzoek:   
Jimte 533 heeft voldoende aanleg als rij-, men- en tuigpaard. Met name zijn ruime, krachtige stap 
met een goed lichaamsgebruik valt op. Zijn draf is ruim en hij legt het voorbeen goed uit, maar mag 
hierbij actiever in het achterbeen zijn. In galop is hij opwaarts en met afdruk, waarbij hij meer 
lichaamsgebruik mag tonen.  

  



   

 

 

Moederlijn: 
Tekla v.d. Arebo Hoeve Ster is de moeder van Jimte 533. Zij is een goed bewaarde achtjarige merrie 
die vier veulens heeft gekregen en volledig voor de fokkerij wordt ingezet. Jimte 533 is haar tweede 
(Ster) nakomeling. Ze is rastypisch met een voldoende edel hoofd, een lange, verticale hals, met veel 
en lange manen en een dikke staart. Tekla is langgelijnd, heeft een horizontale romprichting en 
mocht wat jeugdiger in haar uitstraling zijn. Haar bovenlijn is sterk, waarbij ze iets strak op de 
lendenen is en een kort, iets hellend kruis heeft. Haar stap is ruim en krachtig. Haar draf is voldoende 
ruim, zou wat opwaartser mogen zijn waarbij het achterbeen meer mag ondertreden. De merrie 
heeft een braaf, rustig en nuchter karakter. 

 

Eindconclusie:  
Jimte 533 is een langgelijnde, jeugdige en opwaarts gebouwde, sterke hengst. Hij is een rastypische 
en werkwillige hengst die opvalt met zijn tactmatige en ruime stap. De hengst heeft in het Centraal 
Onderzoek een hele constante verrichting laten zien. 
 

Gebruiksadvies:  
Jimte 533 kan de tact en de ruimte in de stap verbeteren. De hengst kan een goede bovenlijn en 
rasuitstraling doorgeven.  

 

 

Exloo, 12 november 2022 

 

Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek   Hengstenkeuringscommissie 

 

 

Vicevoorzitter bestuur Detlef Elling   Voorzitter inspecteur Piet Bergsma 

 

 

 

 


