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Exterieur 
Algemeen 
De nakomelingen van Dries 421 vormen een uniforme groep 
rastypische paarden die qua bouw iets meer beenlengte zouden 
mogen hebben. De paarden onderscheiden zich positief door 
hun ruime, soepele manier van bewegen en het goede 
achterbeengebruik.  De gekeurde nakomelingen van Dries 421 
komen uit kwalitatief iets bovengemiddelde merries ( ster% 
moeders: 71%). Het aandeel gekeurde paarden ligt boven het 
gemiddelde (64% van de geregistreerde merries is gekeurd). 
Rastype: 
De nakomelingen van Dries 421 zijn rastypische paarden met 
mooi gevormde hoofden. De halzen hebben voldoende lengte 
en zijn ruim voldoende vertikaal geplaatst. De paarden hebben 
een gitzwarte kleur en veel behang. 
Bouw: 
De nakomelingen van Dries 421 zijn iets kortbenige paarden, die 
desondanks voldoende opwaarts gebouwd zijn. De paarden zijn 
vaak iets week in de bovenbouw. De kruizen zijn lang en correct 
qua ligging. 
Beenwerk: 
Het achterbeen is vaak iets sabelbenig, terwijl een aantal 
nakomelingen  droger mag  zijn in het spronggewricht. 
Beweging aan de hand: 
De nakomelingen van Dries 421 hebben veel ruimte in hun 
beweging, waarbij het goede achterbeengebruik opvalt. De 
paarden tonen daarbij veel souplesse.  
 
Verrichting: 
Algemeen 
Van Dries 421 hebben 18 nakomelingen de ABFP-test afgerond. 
Stap 
De stap is ruim voldoende ruim en actief vanuit het 
achterbeen. Het voorbeen mag wat ruimer naar voren 
weggezet worden. 
Draf 
De draf is ruim, krachtig en gedragen. De paarden tonen 
daarbij veel souplesse en hebben ruim voldoende balans. 
Galop 
De galop is ruim voldoende ruim gesprongen en voldoende 
opwaarts. De paarden tonen in galop gedragenheid en een 
goede balans. 
Geschiktheid als rijpaard 
De nakomelingen van Dries 421 beschikken onder het zadel 
over drie goede basisgangen. Het zijn daarbij goed 
bewerkbare paarden met een goede instelling. Het zijn 
paarden met veel souplesse, die een goed schakelend 
vermogen hebben. Een aantal nakomelingen mist enigszins 
het vermogen de hals te verlengen. De nakomelingen van 
Dries 421 hebben een goede aanleg als rijpaard. 
Geschiktheid als tuigpaard 
De nakomelingen van Dries 421 vallen in het tuig op door het 
goede achterbeengebruik. De paarden missen vaak front, zijn 
wat kort in de hals en komen weinig tot rijzen. Hoewel de 
groep geteste nakomelingen een aantal  talentrijke tuigpaarden 
bevatte, moet gesteld worden dat de aanleg als tuigpaard 
gemiddeld voldoende is. 
Trainingsrapport: 
De nakomelingen van Dries 421 werden gemiddeld goed 
voorbereid aangeleverd. Het zijn plezierige paarden zowel op 
stal als in de training. De paarden hebben tijdens de training 
een goede instelling en veel looplust. De paarden maakten 
tijdens de training veel progressie. 
Verwantschap 
Verwantschaps%: 17.9% 
 
Conclusie: 
Dries 421 heeft zowel voor exterieur als sportaanleg een hoge 
fokwaarde. De deklicentie van Dries 421 wordt derhalve 
verlengd.  

 
 

 

 

Resultaten ABFP-testen van de 18 nakomelingen 

onder het zadel           

stap Draf galop Hsw overg. Rijpr. totaal 

6.5 7.1 6.8 6.8 6.6 7.0 74.9 

Aangespannen           

stap Draf hsw overg. menpr. tuigpr.   

6.5 7.1 6.9 6.6 7.0 6.3 73.9 

 
Aantal nakomelingen >= 77 punten:      7 
Aantal nakomelingen   < 66 punten:      0 

 
keuringsresultaten: 

  
Merries 
Kroon 0 

FS 1 1 

FS 2 12 

Stb 3 7 

Stb  4 
totaal 
opgen.: 24 

Ster%   54.2% 
Ster% 
moeders 71% 

afgekeurd 3 

  

Ruinen  

RB  0 

RB Ster 3 

  

Hengsten  

VB-ster 
Stb 

8 
1 

 

 
 

  


