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Algemeen: 
Anders 451 werd in het voorjaar van 2009 via het verkorte onderzoek goedgekeurd, op basis van z’n goede 
exterieur, z’n uitstekende prestaties in de dressuur (GP) en z’n onverwante bloedvoering. Hij heeft in z’n eerste 
dekseizoenen ruim voldoende kansen gekregen, bij voor deze jaargang hengsten een gemiddelde kwaliteit 
merries (75% van de in de eerste twee jaargangen veulens heeft (minimaal) een stermerrie als moeder). De 
hengst heeft in 2014 het nakomelingenonderzoek afgerond, op basis van twee jaargangen (minimaal) driejarige 
nakomelingen.  
 
Exterieur: 
Algemeen 
De nakomelingen van Anders 451 vormen een iets weinig uniforme groep, voldoende rastypische paarden, die 
met name in draf een positieve indruk achterlaten. 
 
Rastype 
De nakomelingen van Anders 451 zijn voldoende rastypisch. De hoofden hebben voldoende uitdrukking. De 
halzen zouden meer lengte mogen hebben en zijn vaak iets horizontaal geplaatst. De paarden hebben 
voldoende behang en zijn gemiddeld zwart van kleur. 
 
Bouw 
De nakomelingen  van Anders 451 laten in bouw enige variatie zien. Een deel van de nakomelingen zijn jeugdig, 
laatrijp ogende paarden, terwijl ook iets ‘klassiek’ gebouwde paarden voorkomen. De paarden hebben voldoende 
onderarmlengte en zijn ruim voldoende opwaarts gebouwd. De schouderligging is vaak iets steil. De rug- en 
lendenvorm zijn correct. De kruizen hebben ruim voldoende lengte en zijn correct qua ligging (licht hellend). 
 
Beenwerk 
Het achterbeen is correct qua stand. De afloop van het voorbeen is correct. Het beenwerk is droog. De hoefvorm 
is voldoende. 
 
Stap 
De stap is voldoende ruim en ruim voldoende actief. 
 
Draf 
De draf is ruim, waarbij het goede achterbeengebruik opvalt. De paarden tonen in draf balans en souplesse. 
 
Keuringsresultaten: 

 
 
Sportaanleg 
 
Trainingsrapport en karakter: 
Van Anders 451 zijn 20 nakomelingen getest, waarvan 7 vierjarigen en 13 driejarigen, 11 merries en 9 
hengsten/ruinen. Om het onderzoek in 2014 af te kunnen ronden, zijn niet alle testpaarden geprikt uit de 
keuringspaarden. Negen niet-gekeurde paarden hebben deelgenomen aan de ABFP-testen. De scores van de 
wel en niet uit de keuring geprikte nakomelingen lagen op een vergelijkbaar niveau. 
De nakomelingen van Anders 451 zijn op stal plezierige, rustige paarden. In het gebruik zijn het betrouwbare, 
ontspannen paarden, die zich goed laten bewerken. Ze zijn niet snel afgeleid en hebben ruim voldoende inzet. 
 
Stap 
De stap is voldoende ruim en ruim voldoende actief. Een aantal paarden heeft, met name aangespannen, moeite 
met tact en regelmaat. 
 
Draf 
De draf is voldoende ruim en ruim voldoende actief, waarbij het achterbeen goed onder de massa wordt 
geplaatst.  
 



Galop 
De galop heeft voldoende sprong. De nakomelingen missen in galop met name de opwaartse houding. 
 
Rijpaard 
De paarden tonen onder het zadel een ruim voldoende actief achterbeen. Met name in galop zouden de paarden 
meer houding mogen tonen. 
 
Aangespannen 
De paarden hebben in het tuig moeite met de stap. Het achterbeen toont ruim voldoende activiteit. Het ritme is in 
draf vaak wat hoog, waardoor ze gedragenheid en zweefmoment missen. De paarden hebben in het tuig weinig 
front en houding. 
 
 
Resultaten verrichtingsonderzoek: 
 
Onder het zadel 
stap draf galop balans souplesse Schakelen impuls Totaal 
6.23 6.68 6.55 6.63 6.55 6.55 6.95 72.20 
 
Aangespannen 
stap draf balans souplesse schakelen impuls totaal Tuigaanleg 
5.78 6.70 6.58 6.43 6.53 6.80 71.08 6.00 
 
Fokwaarden 

 
 
 
Conclusie: 
Anders 451 heeft in het nakomelingenonderzoek een positief beeld in de exterieurvererving getoond. Dit komt 
met name tot uitdrukking in het hoge percentage van z’n nakomelingen dat ster is geworden, zowel bij de merries 
als bij de hengsten. In de ABFP hebben de nakomelingen weliswaar een ruim voldoende verrichting getoond, 
maar gezien het feit dat de hengst met name is goedgekeurd op basis van z’n eigen sportprestaties, waren de 
verwachtingen wellicht iets hoger ingeschat. Opgemerkt moet worden dat de laatrijpheid, die Anders 451 zelf 
kenmerkt, wellicht ook bij diens nakomelingen zichtbaar zullen worden. Z’n verervingsbeeld en z’n lage 
verwantschapspercentage maken dat Anders 451 een positieve bijdrage aan de fokkerij kan leveren en op basis 
hiervan wordt hij gehandhaafd in de fokkerij. 
 



   
 


