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Algemeen: 
Tsjalle 454 werd in het najaar van 2009 als driejarige goedgekeurd, op basis van z’n goede afstamming, z’n 
goede exterieur en z’n zeer goede resultaten in het verrichtingsonderzoek. Hij heeft in kwantitatieve zin veel 
kansen gekregen in de fokkerij bij merries van bovengemiddelde kwaliteit (89% van de geregistreerde veulens in 
de eerste jaargang hebben een (minimaal) stermerrie als moeder).Tsjalle 454 heeft in 2014 het 
nakomelingenonderzoek afgerond, op basis van één jaargang (minimaal) driejarige nakomelingen. 
 
Exterieur: 
Algemeen 
De nakomelingen van Tsjalle 454 vormen een uniforme groep rastypische, harmonisch gebouwde paarden, die 
iets ruimer zouden mogen stappen, maar beschikken over een uitstekende draf. 
 
Rastype 
De nakomelingen van Tsjalle 454 zijn aansprekende, rastypische paarden. De hoofden hebben een mooie 
uitdrukking. De halzen zijn lang en verticaal geplaatst. De paarden hebben ruim voldoende behang, maar zijn 
iets vaalzwart van kleur. 
 
Bouw 
De nakomelingen van Tsjalle 454 zijn voldoende ontwikkelde, harmonisch gebouwde paarden. Ze zouden iets 
meer (voorbeen)lengte mogen hebben en iets meer opwaarts van bouw mogen zijn. De schouders hebben een 
ruim voldoende schuine ligging. De ruggen zijn voldoende sterk, terwijl de overgang van rug-lenden-kruis correct 
is. De kruizen zouden iets meer lengte mogen tonen en de kruizen zijn vaak meer hellend dan gewenst. 
 
Beenwerk 
Het achterbeen is correct qua stand. Het voorbeen is vaak iets toontredend. Het beenwerk straalt veel kwaliteit 
uit. De hoeven zijn royaal gevormd.  
 
Stap: 
De stap zou vaak iets ruimer mogen zijn. Het achterbeen vertoont in stap ruim voldoende activiteit. 
 
Draf: 
De draf is zeer ruim, waarbij de paarden veel gedragenheid tonen met een krachtig achterbeengebruik. De 
paarden hebben daarbij veel balans en souplesse. 
 
Keuringsresultaten: 

 
 
Sportaanleg 
 
Trainingsrapport en karakter: 
Van Tsjalle 454 zijn 18 nakomelingen getest, allen driejarigen, waarvan 10 hengsten en 8 merries. Daarnaast 
hebben twee hengsten deelgenomen aan het Centraal onderzoek (waaronder de goedgekeurde Jehannes 484). 
De nakomelingen van Tsjalle 454 zijn op stal plezierige paarden. In het gebruik zijn ze betrouwbaar. De paarden 
zijn bovengemiddeld sensibel, waarbij een aantal paarden in het gebruik iets gespannen is. Ze geven een goede 
reactie op de hulpen en zijn ruim voldoende bewerkbaar. Ze tonen in het gebruik een goede inzet en hebben een 
bovengemiddeld uithoudingsvermogen.  
 
Stap 
De stap is zowel onder het zadel als aangespannen kort. Het achterbeen toont in stap ruim voldoende activiteit. 
Een aantal nakomelingen toont in stap spanning en heeft dan moeite met de tactzuiverheid. 
 
 
 
 



Draf 
De paarden tonen in draf veel activiteit, waarbij ze een goede bewegingstechniek tonen. De paarden bewegen 
echter vaak in een wat hoog ritme en zouden meer ruimte mogen tonen. In draf missen ze nog iets souplesse en 
het vermogen de passen te verlengen. 
 
Galop 
De paarden springen opvallend gemakkelijk aan. Ze tonen een goede sprong, veel souplesse en een mooie, 
opwaartse houding. 
 
Rijpaard 
Een deel van de paarden toont in de verrichtingsonderzoeken wat weinig ontspanning. Dit heeft z’n weerslag in 
het hoge bewegingsritme in stap en draf. De paarden  beschikken over een opvallend goede galop. Ze tonen 
onder het zadel een goede houding en balans.  
 
Aangespannen 
De paarden tonen in het tuig veel front en houding. Het achterbeen is actief en gedragen. De paarden zouden 
iets meer zweefmoment mogen tonen. Het voorbeen toont veel actie. 
 
Resultaten verrichtingsonderzoek: 
 
Onder het zadel 
stap draf galop balans souplesse schakelen impuls Totaal 
5.92 6.67 7.08 6.86 6.67 6.64 7.08 73.44 
 
Aangespannen 
stap draf balans souplesse schakelen impuls totaal Tuigaanleg 
5.78 6.81 6.86 6.72 6.56 6.86 72.61 6.53 
 
Fokwaarden 
 

 
 
 
Conclusie: 
Tsjalle 454 heeft een zeer positief verervingsbeeld voor exterieur en ook een positief verervingsbeeld voor 
sportaanleg en wordt op basis hiervan gehandhaafd voor de fokkerij. 


