
Tonjes 459 
 ___________________________________________________________________ 
Reg. No.: 200601244      Breeder: 
Chipnummer: 47237F0C74 Klaas & Mares Vanderploeg & Family, 

Ithaca, Michigan 
D.o.b.: March 12, 2006      Owner: 
Markings: none       Jack Vanderkooy, St. Thomas, ON 
Height: 1.63m/16 hands on February 24, 2010 
___________________________________________________________________ 
 
<PHOTO> 
 
<PEDIGREE> 
___________________________________________________________________ 
 
Report performance test 2010 in the United States 
 
Exterior: 
Breed type: Tim P. is a breedtypical stallion. His face has a beautiful expression. The neck is more 

than sufficiently long, beautifully shaped, but could be slightly more vertical.   
Conformation: Tim. P. is a solid stallion, correctly shaped. The legs could have a bit more length, which 

makes him look somewhat more old style. The head-neck connection is a bit heavy. 
Legs: The hind legs are slightly sickle hocked in conformation. The quality of the legs is more 

than sufficient. The feet could be a hair larger.  
 
Estimated breeding value for height: 102 
 
Estimated breeding value for exterior: 

 
Reliability % Breed type Conformation Legs Walk Trot 

44 110 106 104 103 107 
 
Performance test: 
Training report: 
The evaluation upon arrival was that the stallion had been ridden a bit little through the back. Tim P. 
shows sufficient willingness to work on the job. He could (especially) respond better to the aids. 
 
Walk: 
The walk is sufficiently rhythmic and has sufficient length in stride. The hind legs are placed under the 
body with more than sufficient activity. 
 
Trot:  
The trot has length in stride and the powerful use of the hind legs stands out. The stallion has the ability 
to extend but the hind legs can come under even a bit more actively with that. The stallion shows much 
suppleness and balance in trot. 
 
Canter:  
The canter has sufficient length in stride and is sufficiently uphill but could have more carriage from the 
hind legs. 
 
Suitability as a riding horse: 
Tim P. has three more than sufficient basic gaits under saddle. Especially in trot the stallion shows 
quality. The stallion has good balance and more than sufficient suppleness. Under saddle the stallion is 
more than sufficiently compliant and able.  
 
Suitability as a driving horse: 
Tim P. shows good use of the hind legs in harness and the long moment of suspension positively stands 
out. The front legs are placed more than sufficiently forward and with more than sufficient knee action. 
The stallion could show more front in the show-driving test. In posture he could rise more in the front. The 
stallion has in harness sufficient willingness to work but could respond more to the aids, which does not 
always give the driver a good feeling.  



 
Results Central Performance Test: 
Scores saddle test:    

Walk  Trot Canter HSW* Transitions Suitability Total Score 

6.5 8.0 6.5 7.5 7.0 7.0 78.0 

 

Scores driving test:     
Walk Trot HSW* Transitions Willingness to Work Suitability Total Score 

6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 69.5 

Scores show-driving test:     
Posture Use of the front 

legs 
Use of the hind legs Suspension Willingness to Work Suitability Total Score 

6.5 7.0 7.5 7.5 6.0 7.0 76.0 

*HSW = posture, self carriage, flexibility 
 
Conclusion performance test: 
Tim P. showed more than sufficient talent as a riding horse. The good use of the hind legs is in this 
discipline his strongest point. In harness the stallion is less easy to work with, which negatively influences 
his talent. 
__________________________________________________________________ 
 
Final conclusion: 
Tim P. is a stallion that is of more than sufficient quality in exterior and has a good pedigree. In the 
performance test he showed more than sufficient aptitude as a sport horse, especially under saddle. He 
has therefore been registered in the Studbook register, with the name Tonjes 459. 
___________________________________________________________________ 
 
Advice for Using Tonjes 459: 
Tonjes 459 is a stallion that is best used on mares with modern conformation and long legs. He can 
especially improve on use of the hind legs.  
 
 
 
Tonjes 459 
 ___________________________________________________________________ 
Reg. Nummer: 200601244     Fokker: 
Chipnummer: 47237F0C74 Klaas & Mares Vanderploeg & Family, 

Ithaca, Michigan 
Geboren: 12-03-2006      Eigenaar: 
Aftekening: geen      Jack Vanderkooy, St. Thomas, ON 
Hoogte: 1.63 op 24 februari 2010 
___________________________________________________________________ 
 
<FOTO> 
 
<STAMBOOM> 
___________________________________________________________________ 
 
Rapport onderzoek 2010 in US 
 
Exterieur: 
Rastype: Tim P. is een rastypische hengst. Hij heeft een hoofd met een mooie uitdrukking en een 

ruim voldoende lange, mooi gevormde hals, die iets meer vertikaal geplaatst mag zijn.   



Bouw: Tim. P. is een degelijk gebouwde hengst met een correcte belijning. Hij zou iets meer 
beenlengte mogen hebben, waardoor hij iets klassiek aandoet. Iets zwaar in de 
hoofdhalsverbinding. 

Beenwerk: Het achterbeen is iets sabelbenig qua stand. De kwaliteit van het beenwerk is ruim 
voldoende. De hoeven mogen een fractie royaler zijn.  

 
Geschatte fokwaarde stokmaat: 102 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 
betrouwbaar% Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf 

44 110 106 104 103 107 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
De hengst is wat weinig door de rug gereden aangeleverd.Tim P. toont in het werk voldoende inzet. Hij 
zou (met name) meer reactie op de hulpen mogen geven. 
 
Stap: 
De stap is voldoende tactmatig en voldoende ruim. Het achterbeen wordt ruim voldoende actief onder de 
massa geplaatst. 
 
Draf:  
De draf is ruim, waarbij het krachtige gebruik van het achterbeen opvalt. De hengst heeft het vermogen 
om te verruimen, maar het achterbeen mag  hierin nog iets actiever aantreden. De hengst toont in draf 
veel souplesse balans.  
 
Galop:  
De galop wordt voldoende ruim en voldoende opwaarts gesprongen, maar mag meer gedragen zijn 
vanuit het achterbeen. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Tim P. beschikt onder het zadel over drie ruim voldoende basisgangen. Met name in de draf toont de 
hengst kwaliteit. De hengst beschikt over een goede balans en ruim voldoende souplesse. Onder het 
zadel is de hengst ruim voldoende bewerkbaar.    
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Tim P. toont aangespannen een goed gebruik van het achterbeen, waarbij het lange zweefmoment 
positief opvalt. Het voorbeen wordt met ruim voldoende actie, ruim voldoende naar voren weggezet. De 
hengst zou in de tuigproef meer front mogen tonen. Qua houding zou hij meer mogen rijzen in het front. 
De hengst heeft in het tuig voldoende looplust, maar zou meer reactie mogen geven op de hulpen, 
waardoor hij de menner niet altijd een goed gevoel geeft.    
 
Resultaten Centraal Onderzoek: 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

6.5 8.0 6.5 7.5 7.0 7.0 78.0 

 

Behaalde punten menproef:     
Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 69.5 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

6.5 7.0 7.5 7.5 6.0 7.0 76.0 

 



 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Tim P. heeft ruim voldoende aanleg getoond als rijpaard. Het goede achterbeengebruik is hierbij z’n 
sterkste onderdeel. Aangespannen is de hengst minder goed bewerkbaar, hetgeen z’n aanleg ongunstig 
beïnvloed. 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Tim P. is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een goede afstamming. In het 
verrichtingsonderzoek heeft hij, met name onder het zadel, ruim voldoende aanleg getoond als 
sportpaard. Hij wordt derhalve in het stamboekregister ingeschreven met de naam Tonjes 459. 
___________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Tonjes 459 is een hengst die het best gebruikt kan worden op modern gebouwde, langbenige paarden. 
Hij kan met name verbeterend werken voor het gebruik van het achterbeen 


