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Exterieur 
Algemeen  
De nakomelingen van Arjen 417 vormen een uniforme groep 
ruim voldoende rastypische paarden. Ze zijn lang gelijnd, maar 
doen iets klassiek aan. De paarden tonen ruimte in hun 
beweging. Het achterbeen mag actiever en meer resoluut onder 
de massa geplaatst worden. De gekeurde nakomelingen van 
Arjen 417 komen uit kwalitatief bovengemiddelde merries  
( ster% moeders: 81%). Het aandeel gekeurde paarden ligt iets 
beneden het gemiddelde (44% van de geregistreerde merries is 
gekeurd). 
Rastype: 
De nakomelingen van Arjen 417 hebben ruim voldoende 
rastype. De hoofden hebben een mooie uitdrukking. De halzen 
zouden langer mogen zijn, maar zijn ruim voldoende vertikaal 
geplaatst. De paarden zouden meer behang mogen hebben. 
Bouw: 
De Arjennakomelingen zijn lang gelijnde, iets kortbenige 
paarden, die wat klassiek aandoen. De bovenlijn is correct qua 
belijning met goede overgangen. In een aantal gevallen is de 
bovenlijn iets strak.De kruizen zijn gewenst qua ligging (iets 
hellend), maar missen lengte. 
Beenwerk: 
Het achterbeen is correct qua stand en het beenwerk heeft ruim 
voldoende kwaliteit. 
Beweging aan de hand: 
De stap is voldoende ruim en voldoende krachtig. De draf is ruim 
en heeft ruim voldoende afdruk, maar zou actiever onder de 
massa geplaatst kunnen worden. De paarden zouden daarbij 
meer ruggebruik mogen tonen. 
 
Verrichting: 
Algemeen 
Van Arjen 417 hebben 20 nakomelingen de ABFP-test afgerond. 
Stap 
De stap is voldoende ruim en ruim voldoende tactmatig. Het 
achterbeen mag iets actiever, met meer buiging onder het 
lichaam geplaatst worden. 
Draf 
De draf is ruim voldoende ruim. Het achterbeen mag meer onder 
de massa geplaatst worden en is vaak iets traag. 
Galop 
De galop wordt voldoende ruim gesprongen, maar zou iets meer 
opwaarts mogen zijn. De paarden beschikken in galop over ruim 
voldoende balans. 
Geschiktheid als rijpaard 
De nakomelingen van Arjen 417 beschikken onder het zadel 
over kwalitatief ruim voldoende basisgangen. Het zijn daarbij 
paarden die goed bewerkbaar zijn. Ze hebben soms nog wat 
moeite met het verlengen van het lichaam en het 
terugschakelen. Het ruggebruik en de souplesse geeft binnen de 
groep een gevarieerd beeld. De Arjen 417 nakomelingen 
beschikken over ruim voldoende aanleg als rijpaard. 
Geschiktheid als tuigpaard 
De nakomelingen van Arjen 417 tonen in het tuig voldoende 
front. De paarden blijven echter te hoog in het kruis en komen 
daardoor te weinig tot rijzen. Het achterbeen zou in de tuigproef 
meer dragend kunnen zijn en het voorbeen zou ruimer naar 
voren weggezet kunnen worden. De nakomelingen van Arjen 
417 hebben derhalve weinig aanleg als tuigpaard. 
Trainingsrapport: 
De groep nakomelingen van Arjen 417 werden goed voorbereid 
aangeleverd. Het zijn werklustige, actieve, goed bewerkbare  
paarden, die ruim voldoende voorwaarts zijn. Een aantal 
nakomelingen blijft wat strak in de bovenlijn en heeft wat moeite 
met de lengtebuiging. Op stal zijn het plezierige paarden. 
Verwantschap 
Verwantschaps%: 16.9 
Conclusie: 
De fokwaarde van Arjen 417 voor exterieur ligt boven het 
populatiegemiddelde. De resultaten uit het 
verrichtingsonderzoek geven daarnaast een positief beeld. Het 
totale verervingsbeeld en de relatief vrije bloedvoering zijn 
aanleiding om de deklicentie voor Arjen 417 te handhaven. 

 
 
 

 
 

 

 

keuringsresultaten: 

  
Merries 
Kroon 1 

FS 1 3 

FS 2 10 

Stb 3 11 

Stb  13 

totaal opgen.: 38 

Ster% 36.8% 
Ster% 
moeders 81% 

afgekeurd 1 

  

Ruinen  

RB  1 

RB Ster 3 

  

Hengsten  

VB-ster 
Stb 

9 
0 

Resultaten ABFP-testen van de 20 nakomelingen 

onder het zadel           

stap draf galop hsw overg. Rijpr. totaal 

6.2 6.5 6.5 6.6 6.2 6.6 70.8 

aangespannen           

stap draf hsw overg. menpr. tuigpr.   

6.2 6.6 6.8 6.3 6.7 6.1 70.9 

 
Aantal nakomelingen >= 77 punten: 
Aantal nakomelingen   < 66 punten: 
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