
Verrichtings proef 

    

In het kader van de verplichtingen mbt het dierenwelzijn en de volwaardige erkenning van het 

haflinger pferde zuchtverband Tirol werden ook de richtlijnen mbt de verrichtingsproeven aangepast 

aan de internationaal geldende regelgeving 

    

Deze proeven zijn een wezenlijk onderdeel van onze fokkerij en een belangrijk hulpmiddel bij de 

noodzakkelijke beslissingen omtrent een verdere selectie binnen onze fokkerij. 

    

Binnen deze proeven wordt naar de volgende doelstellingen toegewerkt. 

    

De proeven leveren belangrijke informatie voor de selectie van fokpaarden met het oog op de 

verbetering van aspecten als karakter,anatomische en gebruikseigenschappen van het haflingerras. 

    

De verrichtingsproeven tonen aan hoe gezond een haflinger is en de mate waarin de haflinger over 

gebruikskwaliteiten  

    

En leergierigheid beschikt aan de hand van de volgende onderdelen . 

    

De individuele ontwikkelingsstand en conditie ,met name de psychologische en physiologische 

rijpheid. 

    

De bewegingen onder het zadel ,stap,draf en galop. 

    

De tact in de bewegingen. 

    

Het talent bij het vrijspringen. 

    

Het springvermogen en de gallopade bij buitenrit 

    

De interieurkwaliteiten zoals karakter,temperament,en werkwilligheid. 

    

De werklust en het trekvermogen voor zowel de koets als de sleep. 

    

Belangrijk is dat er in deze hele problematiek dat deze verrichtingsproeven door alle lidstaten op een 

zelfde manier worden doorgevoerd en dat de resultaten steeds perfect vergelijkbaar zijn. 

    

De resultaten van de verrichtingsproeven zijn bepalend  

   Voor de opname van de hengst in het stamboek voor gekeurde hengsten bij ons de zogenaamde 

topklasse.de hengsten kunnen alleen opgenomen worden in de topklasse afdeling van het stamboek 

als dekhengst wanneer ze de verrichtingsproeven met positief resultaat afsluiten. 

    

Specifieke richtlijnen voor de verrichtingsproeven bij de hengsten. 

    

De verrichtingsproeven bij de hengsten wordt onder de vorm van een stations test  

    

Afgelegd en dit gedurende en periode van dertig dagen.de test bestaat uit een voorproef en een 

tweedaagse eindproef. 

    

Het haflinger pferde zuchtverband Tirol kortweg hpt genoemd , beschikt hiervoor over optimale 

fasciliteiten. 

    



Ieder jaar zal er vanaf een augustus een datum worden vastgelegd waarop zowel hengsten uit Tirol 

als hengsten van andere fokgebieden kunnen worden aangeboden ter prufung. 

    

Toelatingsvoorwaarden. 

    

Alleen hengsten die in de hoofdklasse van het stamboek zijn opgenomen kunnen deelnemen en bij 

een positief eindresultaat finaal worden opgenomen in de topklasse van het stamboek als 

volwaardige dekhengst. 

    

De minimum leeftijd is drie jar en de max leeftijd is vijf jaar. 

    

De aangespannen en bereden proef moeten gelijktijdig worden afgelegd. 

    

Aanleveringsprocedure.: 

    

Het paard wordt op stand en in beweging onderzocht waarbij een protokoll wordt opgesteld van de 

bevindingen. 

    

De Inentingen in het paspoort worden gecontroleerd. 

    

Alleen gezonde hengsten met een correcte vaccinatie geschiedenis in het paspoort worden 

toegelaten tot de test. 

    

Procedure bij de voorproef. 

    

Ziektes,ongevallen of andere vaststellingen van welke aard ook gedaan door trainers tijdens de 

voorproef moeten volledig worden gedocumenteerd en relevante bevindingen of prestaties moeten 

aan de leden van de toezichtscommissie worden mede gedeeld. 

    

Beoordelingscriteria. 

    

Bij de toekenning van de resultaten wordt geen rekening gehouden met het opleidingsniveau van de 

hengst voor hij aan de proeven deelnam en de jury krijgt geen info omtrent de leeftijd van de hengst 

omdat bij de vier en vijfjarige deelnemers een punten aftrek plaatsvind van vijf procent van het 

gemiddelde resultaat van alledrie jarige deelnemers 

    

Beoordelingscriteria omtrent interieur. 

    

Temperament en algemene omgang met de hengst. 

    

Bereidwilligheid tot aanleren 

Werkwilligheid en konstitutiede beoordeling van deze drie onderdelen gebeurt door de leider van 

het traininggsprogramma waarbij de nodige info noodzakelijkerwijs wordt bekomen bij het 

trainingspersoneel 

    

Omgang en temperament 

    

Omgang met en tegenover de mensen 

    

Gedrag bij het poetsen,opzadelen,inbrengen en afhalen van het, hoofdstel,en het op en aftuigen bij 

het aanspannen. 

    



Evenwichtigheid en reactievermogen 

    

Gevoeligheid en attentie op de hulpen 

    

Algemeen gedrag in de stalnc 

 Bereidheid tot aanleren 

    

Moed en nieuwsgierigheid 

    

Talent bij het oppakken van nieuw aangeleerde items 

    

Bereidwilligheid 

    

Gebruiksniveau en konstitutiegezondheid 

    

Uithoudingsvermogen 

    

Robustheid en belastbaarheid 

    

De basisgangen 

    

De basisgangenworden beoordeelt op grond van de natuurlijk aanwezige kwaliteiten in de drie 

gangen tijdens het trainen voor de aangespannen en bereden proef. 

    

Stap 

    

De jury wil een zuivere,vastberaden en lossig stappende hengst zien in viertakt. 

    

Het totaalbeeld van debewegingen wordt beoordeeld echter met bijzondere aandacht voor 

takt,ruimte en vlotheid 

    

Draf 

    

Het bewegingsmechanisme in zijn geheel wordt beoordeeld in het bijzonder de takt,de 

ruimte,onderbreng en schwung met bijzondere aandacht vr de elasticiteit en de lossigheid 

    

Galop 

    

De hengsten worden hierbij in principe beoordeeld op hun arbeidsgalop waarbij de kwaliteit van het 

bewegingsmechanisme gepunt wordt. 

Berijdbaarheid 

    

Bij dit onderdeel wordt het accent gelegd op de Berijdbaarheid van de hengst aan de hand van de 

hiernavolgende criteria.  

    

Takt 

    

Lossigheid in de mond,aanname van het bit en aanleuning 

    

Zelfhouding,balans en buiging 

    



Reactie op de hulpen ,intelligentie,gehoorzaamheid en temperament. 

    

Zitgevoel en elasticiteit. 

    

Vrijspringen. 

    

Hierbij wordt gestreefd naar een vlotte,gewillige en overzichtelijke manier van het nemen van de 

hindernis. 

    

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria. 

    

Galop,rythme en balans 

    

Energieke afdruk en lichtheid op de sprong. 

    

Hals en ruggebruik ..balans 

    

beentechniek...voor en achter 

    

Werkwilligheid 

   

Aanpassingsvermogen aan diverse afsprongsituaties...overzicht 

    

 Het algemene vermogen, hierbij rekening houdend met de leeftijd en het niveau dat wordt verlangd. 

    

Buitenrit proef 

    

Hierbij worden de volgende aspecten beoordeeld, 

    

Reactievermogen,springtechniek,gallopade,overzicht,bereid 

    

Willigheid en moed. 

    

Aangespannen proef. 

    

De eenvoudige proef wordt deels afgewerkt in een arbeidsstap,gebruiksdraf en middendraf. 

    

Om de buiging en de stelling te kunnen beoordelen omvat de aangespannen proef eveneens een 

klein kegelparcours. 

    

Twee maal in de fout gaan of het onvrijwillig verlaten van de baan leiden tot een negatieve 

beoordeling.de proef wordt met een lichte concourswagen afgewerkt.de aangespannen proef legt de 

nadruk op de correcte buiging en stelling tijdens de wendingen, alsmede de vlotheid en de aktieve 

werklust voor de wagen. 

    

Trekvastheid. 

    

Hierbij wordt bij voorkeur op een effen en egale bodem de arbeidsstap en het op gang trekken 

alsmede het gelijkmatig voortslepen van een last beoordeeld. 

    



Het paard staat hierbij rustig uitgebalanceerd en concentreert zich volledig op zijn menner en diens 

aanwijzingen. 

    

Er wordt heel groot belang gehecht aan de absute gehoorzaamheid van het paard en het rustig en 

gelijkmatig aantrekken van de sleep. 

    

Hoe langzamer het aantrekken hoe vlotter de sleep op gangkomt en des te geringer de weerstand 

met de ondergrond is.streefdoel is dus een rustige,gelijkmatige en ruime stap. 

    

De eindbeoordeling. 

    

Het toekennen van de scores op de diverse onderdelen die in de volledige verrichtingsproef worden 

gevraagd gebeurt net zoals bij de Oostenrijkse tornooi organisaties met scores van o, wat staat voor 

niet uitgevoerd , tot 10 wat staat voor uitstekend. Ook de toekenning op dat vlak van halve punten is 

 toegelaten.nadat de eindproef is afgewerkt,worden de resultaten openbaar gemaakt van zowel de 

individuele onderdelen als de totaalsore waarbij er tevens eenvolledige eindklassering wordt 

opgesteld van alle deelnemende hengsten. 

    

Hierna krijgt u een overzicht van de uiteindelijke doorslagwaarde van de diverse deelresultaten op de 

totalscore. 

    

Punten toegekend door de leider van het trainingsteam 

    

Onderdeel.               

Doorslag in percentage 

    

Omgang, temperament.          5,0 

    

Leergierigheid.            5,0 

    

Werkwilligheid en constitutie.   5,0 

    

Berijdbaarheid.             10,0 

    

Stap.             1'25 

    

Draf.             1,25 

    

Gallop.          2,5 

    

Vrijspringen.            2,5 

    

Springtalent in de buitenproef.  2,5 

    

Gallopvermogen I'd buitenprf.   2,5 

    

Totaal.           37,50 

Punten toegekend door de leider van het trainingsteam.aangespannen. 

    

Omgang en temperament.         2,5 

    



Leergierigheid.            2,5 

    

Werkwilligheid en constitutie.     2,5 

    

Stap.               1'25 

    

Draf.              1,25 

    

Aangespannen proef.           2,5 

   

Trekvastheid.        2,5 

    

 Totaal.       15 

  

Jury bij de bereden proef 

 

 Stap.                2,5 

   

Draf.          2,5 

 

Gallop.             5,0 

    

Berijdbaarheid.         10,00 

    

Vrijspringen.           2,5 

    

Springtalent buitenproef.      2,5 

    

Gallopade buitenproef.         2,5 

    

Totaal.       27,5 

  

Jury bij de aangespannen proef 

  

Stap.              2,5 

   

Draf.              2,5 

    

Aangespannen proef.   10,00 

    

Trekvastheid.            5,00 

    

Totaal.    20 

  

De verdeling van de toegekende punten bij de.beide onderdelen  berijden en aangespannen gebeurt 

volgens de volgende verdeelsleutels 

    

Punten toegekend door de trainingsleider. 60 procent en de punten toegekend door de.jury tijdens 

de eindproef 40 procent. 

    

De onderlinge puntenverhouding berijden tov aangespannen is .65/35  

    



De eigenaar krijgt een eindprotocol waarbij de individuele punten van elk onderdeel vermeld staan 

gegeven door enerzijds de trainingsleider en anderzijds de juryvoorzitter van de eindproef en waarbij 

de gemiddelde score van alle deenemende hengsten eveneens als referentiepunt per onderdeel 

wordt vermeld.             

    

Om de verrichtingsproef met succes te kunnen afsluiten is er een minimum score vereist van 

algemeen 70 waarbij de minimum score per deel 6,5 moet bedragen. 

    

De resultaten van de met succes afgeronde verrichtingsproeven worden door het station waar de 

proefwerd afgenomen in het pasport van het paard vermeld . Hierbij wordt de eindscore 

meegegeven en de plaatsing tov de rest vanhet deelnemersveld. 

 


