
Beoordelingsrapport Verkort Onderzoek  
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Tjardo V.  
Cat.   302   
Datum:  21 februari 2014  
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: 
Time 398 x Ster Lolke 371 x Stb. Fabe 348 x Ster Wypke 277 (stam 32) 
 
Verwantschaps%: 16.8% 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.68 
 
Rastype:  Tjardo V. is een ruim voldoende rastypische hengst met veel behang en 

een gitzwarte kleur, heeft een voldoende edel hoofd. De hals is voldoende 
verticaal gesteld en zou wat langer mogen zijn. 

Bouw:  Tjardo V. is een correct gebouwde,  zeer jeugdig ogende hengst. Hij zou 
iets ruimer gelijnd mogen zijn. De schouderligging is iets steil. Hij is mooi 
opwaarts gebouwd en heeft een lang voorbeen. Het kruis is lang en is qua 
ligging correct. 

Beenwerk:  Het voorbeen is iets frans, het achterbeen is correct qua stand en heeft 
zeer veel kwaliteit. Veterinair zijn er geen bemerkingen. 

Stap:  De stap is ruim voldoende krachtig en tactmatig en toont veel activiteit. 
Draf: Draf is voldoende gedragen maar het paard mag iets meer 

voorbeengebruik tonen. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 
betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk stap Draf 

43% 103 103 101 107 104 
 
De hengst is door de herkeuringsjury aangewezen voor het verkorte onderzoek op 
basis van: 
 
1) De prestaties van de hengst in de mensport. Daarnaast heeft de hengst zich ruim 
voldoende bewezen in de tuigsport en voldoende in de dressuur. 
2) Exterieurbeoordeling op 13 december 2013 
3) De hengst heeft voldaan aan de eisen tav spermakwaliteit, röntgenologisch 
onderzoek.  
4) DNA-tests: 
 - vosfactor:   negatief 
 - dwergfactor:  negatief 
 - waterhoofd:  negatief 
 
De hengst is (aan de hand) gepresenteerd tijdens de Hengstenkeuring op 11 januari 
2014. 
 
 



___________________________________________________________________ 
 
Karakteronderzoek 
Het verkorte onderzoek (karaktertest) heeft plaatsgevonden van 10 februari tot 21 
februari 2014 in Drachten. 
Stalgedrag: 
Tjardo V. is een vriendelijke en betrouwbare hengst. Op stal is het een plezierige, 
rustige en ontspannen hengst. 
Instelling tijdens het gebruik:  
Tjardo V. vertoont een fijne instelling, het paard laat zich gemakkelijk bewerken, heeft 
voldoende looplust en heeft een mooie aanleuning.  
 
___________________________________________________________________ 
 
Beoordeling vanuit de gastruiter/concoursen  
De stap is ruim voldoende tactmatig en krachtig. De draf is iets kort, voldoende 
tactmatig waarbij het voorbeen meer uitgelegd mag worden en mist iets souplesse. 
De galop vertoont ruim voldoende sprong, is taktmatig en bergopwaarts. De 
overgangen zijn ruim voldoende en vooral in de galop valt op dat het paard gemakkelijk 
verruimt en tempowisselingen goed aankan.  
De hengst heeft veel zelfhouding en aanleg voor gedragenheid in alle gangen. Daarbij 
moet opgemerkt dat de souplesse (lichaamsgebruik en verlenging in het lichaam) matig 
is. De aanleuning, nageeflijkheid en rechtgerichtheid zijn goed. De hengst beschikt over 
een goed schakelend vermogen en is ijverig. 
___________________________________________________________________ 
 
Moederrapportage 
De moeder van Tjardo V. is de Lolke 371-dochter Daisy W. Daisy W. is in 2013 als 
twaalfjarige overleden en om die reden niet recent door de jury beoordeeld. Daisy W. 
werd als driejarige in het stamboek ingeschreven en als vierjarige in graad verhoogd tot 
stermerrie. Van Daisy W. zijn acht nakomelingen geregistreerd. Naast Tjardo V. werden 
twee nakomelingen (een hengst en een merrie) Ster. Twee nakomelingen (een hengst 
en een merrie) werden niet op volwassen leeftijd gekeurd. Daarnaast zijn er nog 3 
jonge, nog niet op volwassen leeftijd gekeurde nakomelingen.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
De hengst Tjardo V. heeft zich gekwalificeerd voor deelname aan het verkorte 
onderzoek door z’n uitstekende resultaten in de mensport. Hij heeft daarbij een relatief 
onverwante bloedvoering en een goed exterieur. Het karakteronderzoek is daarbij 
positief afgerond. Tjardo V. wordt ingeschreven in het stamboekregister met de naam 
Tjaarda 483. 
____________________________________________________________________ 
 
Fokadvies: 
Tjardo V. past bij merries die voldoende in het rechthoeksmodel staan met ruim 
voldoende basisgangen, ter verbetering van de galop, bewerkbaarheid en karakter.  
  


