
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Tsjalf fan Fjildsicht  
Cat. #:  4  
Datum:   14 november 2009 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Mintse 384 x Ster Brandus 345 x Ster Pref Jurjen 303 x Ster Pref Jillis 301 
Stam:   70 
 
Verwantschaps%:   17.7 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat:  1.61 
 
Rastype: Tsjalf is een hengst met veel rastype. Hij heeft een mooi gevormd hoofd en een lange, 

fraai gevormde, verticaal geplaatste hals. 
Bouw:  Tsjalf is een jeugdig ogende, iets kortgelijnde, harmonieus gebouwde hengst. Hij heeft 

een correcte belijning.   
Beenwerk: Het beenwerk is correct qua stand en heeft  ruim voldoende kwaliteit. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 

betrouwbaar% Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf 

43 106 104 103 100 108 

Fokwaarde stokmaat: 98 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Tsjalf fan Fjildsicht is een vriendelijke, attente hengst. Tsjalf is snel wat strak in de bovenlijn dit verbeterde 
gedurende het onderzoek. Door spanning is het bewegingsritme soms wat hoog met name in de stap. 
Tsjalf heeft veel inzet en looplust. Tsjalf geeft zijn trainer een goed gevoel. Met name aangespannen valt 
Tsjalf positief op door zijn houding en gebruik van het achterbeen. 
 
Stap: 
De stap is tactmatig en actief, maar zou ruimer moeten zijn. De stap is gedurende het onderzoek vrij sterk 
verbeterd. 
 
Draf:  
In draf toont Tsjalf een goed achterbeengebruik, met veel afdruk en buiging. Onder het zadel is het 
bewegingsritme aan de hoge kant. Voor de wagen heeft hij meer balans en lichaamsgebruik en maakt de 
passen daardoor beter af. Het voorbeen wordt ruim naar voren weggezet. 
 
Galop:  
De galop wordt goed gesprongen. De hengst heeft in galop ruim voldoende houding. Het bewegingsritme 
is wat hoog. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Tsjalf heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard. De stap mist ruimte en het bewegingritme is wat hoog. 
Positief is het gebruik van het achterbeen, het ruim weggezette voorbeen en de mooie houding. De 
hengst zou onder het zadel meer door het lichaam mogen bewegen. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Tsjalf heeft aangespannen een goede aanleg getoond. In de menproef mist de stap ruimte, het gebruik 
van het achterbeen is daarentegen zeer goed. In tuig imponeert hij door z’n fraaie front en het met veel 
actie, ruim naar voren weggezette voorbeen. Hij mag nog iets meer gaan ‘zitten’.   
  



 
 

Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

6.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 75.5 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6.0 8.5 8.5 7.5 8.0 8.0 85.5 

Behaalde punten tuigproef:     

Houding Gebruik 
voorbeen 

Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

8.5 9.0 8.5 7.5 8.0 8.5 91.5 

 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Tsjalf heeft in het verrichtingsonderzoek in positieve zin ontwikkeld. Hij heeft daarin ruim voldoende 
aanleg getoond als rijpaard en een goede aanleg als men- en tuigpaard.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Tsjalf is een hengst met een goed exterieur en een sterke afstamming. Hij heeft tijdens het 
verrichtingsonderzoek een goede aanleg als gebruikspaard getoond, waarbij met name de verrichting als 
tuigpaard zeer positief is. Hij wordt derhalve in het stamboekregister ingeschreven met de naam Tsjalle 
454. 
  ___________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Tsjalle 454 kan het best gebruikt worden op goed ontwikkelde, langgelijnde merries. Hij zal positief 
werken voor rastype. Tsjalle 454 zal met name voor verbetering van het gebruik van achterbeen ingezet 
kunnen worden, op bijvoorbeeld merries met een wat traag achterbeen. Hij moet ‘beschermd’ worden 
voor merries met een korte stap. Vooral voor fokkers van tuigpaarden is Tsjalle 454 een waardevolle 
aanvulling. 
  


