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Tonjes 459
Geboren: 12 maart 2006
Fokker: Klaas en Mares van der Ploeg, Ithaca (Michigan, USA)
Eigenaar:  KCF Farms, St.Thomas (Ontario, Can)
Afstamming:  Anton 343 x Model Ulke 338 x Ster Pref Leffert 336 x 
Ster Pref Lammert 260 x Ster Freark 218
Verwantschap: 17,6%

Rapportage nakomelingenonderzoek
December 2018

BIJLAGE  BEOORDELINGSRAPPORTEN

Algemeen: 
Tonjes 459 is in Amerika gefokt en nam 

daar in het voorjaar van 2010 met succes 

deel aan het verrichtingsonderzoek. De 

hengst heeft in Nederland de fokkerij 

gediend en is weer terug op het continent 

waar hij is geboren. Van Tonjes 459 zijn 

29 dochters opgenomen in het stamboek. 

Daarvan is er één Kroon en behaalden er 

zeven het Sterpredicaat met een tweede 

premie. Vier van de acht gepresenteerde 

zonen zijn Ster.  

Exterieur:
De nakomelingen van Tonjes 459 zijn 

ruim voldoende rastypische paarden met 

sprekende hoofden en verticaal geplaats-

te halzen. De hals is doorgaans goed van 

lengte en bouw met een zware hoofd-

halsverbinding. Rug en lendenen zijn 

strak en de kruisligging is normaal. 

Het beenwerk toont voldoende hardheid, 

de kootlengte is kort en de hoeven zijn 

vrij klein. De beenstanden zijn doorgaans 

correct. De beweging is voldoende ruim 

Tonjes 459 matig tot voldoende aanleg. 

De paarden tonen voldoende souplesse 

en lichaamsgebruik. Doorgaans missen 

ze wat kracht vanuit het achterbeen, 

waardoor ze zich weinig dragen en 

daardoor matig tot voldoende in balans 

gaan en zelfhouding missen. 

Geschiktheid als
aangespannen paard:
De nakomelingen van Tonjes 459 hebben 

een matige aanleg als aangespannen 

paard. Ze zouden in tuig meer houding 

en front en moeten maken. Over het 

algemeen laten ze een matig gebruik van 

het achterbeen zien.

Conclusie:
Tonjes 459 blijft gehandhaafd voor de 

fokkerij. Hij heeft een voldoende positieve 

vererving voor rastype, bouw en been-

werk. Zijn nafok zou in beweging en in de 

verrichtingen meer mogen overtuigen.

en krachtig en de Tonjes 459-nakomelin-

gen bewegen met voldoende souplesse 

en ruim voldoende balans.

Trainingsrapport en karakter:
De nakomelingen van Tonjes 459 zijn 

voldoende werklustig en vaak wat 

gespannen. 

Stap: De stap is matig tot ruim voldoende 

van ruimte. De stap is wisselend van takt. 

Doorgaans zouden de paarden meer 

buiging in het achterbeen moeten hebben 

en daarbij is de stap vaak gespannen.

Draf: In draf mogen ze meer schoudervrij-

heid tonen. Het gebruik van het achterbeen 

is voldoende actief. De verruimingen 

moeten met meer kracht getoond worden. 

In draf zouden de paarden meer houding 

moeten hebben. 

Galop: De galop is matig tot voldoende 

van ruimte, heeft matig tot voldoende 

balans en zou meer opwaarts moeten zijn. 

Geschiktheid als rijpaard:
Als rijpaard hebben de nakomelingen van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuringsresultaten: 
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merries ruinen hengsten merries 

9 12 7 0 1 27% 1 0 0 4 4 0 46 30 65% 17,4% 74% 

 
 
 
Aantal nakomelingen in ABFP-test: 

leeftijd geslacht predicaat totaal 
3jr 4jr 5jr hengst merrie ruin Kroon Ster niet Ster  
9 10 0 7 12 2 1 5 13 19 

 
 
 
 
Resultaten verrichtingsonderzoek: 

Onder het zadel 
stap draf galop balans souplesse schakelen impuls totaal 
6.58 6.47 6.53 6.58 6.39 6.31 6.86 71.89 

 
Aangespannen 
stap draf balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 
6.42 6.55 6.58 6.37 6.32 6.74 71.63 5.84 

 
 
 

Tonjes 459 Tjalbert 460
aftek. toegest.: aftek. toegest.: 0,4%

vw% niet toegest.: 0,9% vw% niet toegest.: 0,0%
v.: Anton 343 mv.: mmv.: v.: Beart 411 mv.: mmv.:
m.: Tjallina W. Ulke 338 Leffert 306 m.: Grevinne fan Lutke PeinjumUlke 338 Melle 311

btbh.%:72 btbh.%:81

105 onedel edel hoofduitdrukking 102 onedel edel
96 zwaar licht hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
96 kort lang halslengte 102 kort lang

104 horizontaal vertikaal halsstand 103 horizontaal vertikaal
99 steil schuin schouderligging 103 steil schuin

106 week strak rugvorm 101 week strak
106 week strak lendenvorm 103 week strak
100 horizontaal hellend kruisvorm 92 horizontaal hellend
101 kort lang kruislengte 110 kort lang
101 neerwaarts opwaarts romp 106 neerwaarts opwaarts
100 kort lang onderarmlengte 106 kort lang

95 recht onderstandig voorbeenstand 96 recht onderstandig
101 sabelbenig steil stand achterb. 97 sabelbenig steil

95 kort lang kootlengte 103 kort lang
96 klein groot hoefvorm 101 klein groot

100 voos droog beenkwaliteit 106 voos droog
108 vaalzwart gitzwart kleur 106 vaalzwart gitzwart
105 weinig veel behang 98 weinig veel

98 toontredend frans correcth. voorb. 92 toontredend frans
99 kort ruim staplengte 107 kort ruim

100 zwak krachtig stapuitdrukking 106 zwak krachtig
99 kort ruim draflengte 105 kort ruim

102 zwak krachtig bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
100 weinig veel balans 104 weinig veel
100 weinig veel souplesse 105 weinig veel
102 klein groot stokmaat 107 klein groot

rastype bouw beenwerk stap draf totaal rastype bouw beenwerk stap draf totaal
104 102 103 101 102 102 101 107 103 106 105 105

sportaanleg sportaanleg
btbh. stap draf galop rijpaardmenpaardtuigpaard. totaal btbh. stap draf galop rijpaardmenpaardtuigpaard. totaal
55 100 97 99 98 97 95 98 71 103 100 99 99 101 99 100

Wimer 461 Wytse 462
aftek. toegest.: 2,5% aftek. toegest.:

vw% niet toegest.: 0,0% vw% niet toegest.: 0,8%
v.: Hinne 427 mv.: mmv.: v.: Arjen 417 mv.: mmv.:
m.: Adelyke Heinse 354 Tjimme 275 m.: Wilinda K. Oege 267 Reitse 272

btbh.%:83 btbh.%:74

101 onedel edel hoofduitdrukking 107 onedel edel
102 zwaar licht hoofd/halsverb. 95 zwaar licht
100 kort lang halslengte 97 kort lang
102 horizontaal vertikaal halsstand 96 horizontaal vertikaal
102 steil schuin schouderligging 98 steil schuin
100 week strak rugvorm 107 week strak

95 week strak lendenvorm 101 week strak
103 horizontaal hellend kruisvorm 100 horizontaal hellend

98 kort lang kruislengte 101 kort lang
106 neerwaarts opwaarts romp 101 neerwaarts opwaarts
106 kort lang onderarmlengte 98 kort lang
100 recht onderstandig voorbeenstand 98 recht onderstandig

97 sabelbenig steil stand achterb. 95 sabelbenig steil
100 kort lang kootlengte 97 kort lang

99 klein groot hoefvorm 97 klein groot
100 voos droog beenkwaliteit 102 voos droog

96 vaalzwart gitzwart kleur 104 vaalzwart gitzwart
99 weinig veel behang 101 weinig veel

100 toontredend frans correcth. voorb. 101 toontredend frans
99 kort ruim staplengte 106 kort ruim

101 zwak krachtig stapuitdrukking 104 zwak krachtig
104 kort ruim draflengte 101 kort ruim
107 zwak krachtig bewegingsuitdr. 99 zwak krachtig
108 weinig veel balans 98 weinig veel
107 weinig veel souplesse 97 weinig veel
107 klein groot stokmaat 100 klein groot

rastype bouw beenwerk stap draf totaal rastype bouw beenwerk stap draf totaal
101 103 101 101 107 103 101 100 98 105 99 101

sportaanleg sportaanleg
btbh. stap draf galop rijpaardmenpaardtuigpaard. totaal btbh. stap draf galop rijpaardmenpaardtuigpaard. totaal
68 101 102 103 103 102 102 102 67 101 94 96 96 97 95 97
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