
ALGEMEEN BRUIKBAARHEIDSONDERZOEK VOOR PAARDEN EN 
PONY’S, REGLEMENT VAN HET ONDERZOEK
LANDBOUWBRUIKBAARHEIDSPROEF/TREKPROEF   
TERREIN
De jurycommissie beoordeelt of voor het onderzoek beschikbare
terrein daartoe geschikt is. Bij ongeschiktheid daarvan zal de jury in overleg 
met de eigenaren van de te onderzoeken paarden zoveel mogelijk ter plaatse
een geschikt terrein trachten te vinden. Bij het onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van de z.g.n. remwagen, waarmee aan elk te onderzoeken paard 
gelijke trekkracht kan worden opgelegd. Het onderzoek 
landbouwbruikbaarheid, dat op een vlakke bodem in enkelspan voor de 
remwagen zal plaatsvinden, bestaat uit 3 onderdelen, te weten:
A. Een viertal malen in stap een afstand van 50 meter af te leggen terwijl de 

remwagen een trekkracht vraagt bij de 1ste maal 65 kg, bij de 2de maal 
100 kg, bij de 3de maal 135 kg en bij de 4de maal 175 kg.

B. Een afstand van 300 meter ononderbroken in stap af te leggen terwijl de 
remwagen een trekkracht vraagt35 kg minder dan het max. dat in de 
voorgaande proef is behaald.

C. Een afstand van 375 meter, ononderbroken in draf af te leggen, terwijl de 
remwagen een trekkracht vraagt van 65 kg.

De jury neemt de gedragingen van het paard waar tijdens: 
A. Het optuigen en inspannen van het paard
B. De voorgeschreven individuele verrichtingen van het paard.
De jury zal het te onderzoeken paard tijdens de proef laten uitspannen en 
aftuigen en daarna weer laten optuigen en inspannen. Het in- en uitspannen 
dient te worden uitgevoerd door een persoon, terwijl het paard door een 
ander persoon aan het hoofd mag worden vast gehouden. Hoe minder hulp, 
des te hoger het cijfer.
BEOORDELING
Tijdens de verrichtingen wordt de wijze, waarop het paard deze volbrengt 
beoordeeld door de jury, die op de volgende eigenschappen let:
A. Gedrag bij het optuigen en inspannen.
B. Wijze van aanzetten.
C. Werkwilligheid.
D. Trekhouding.
E. Trekvastheid.
F. Ruimte, vlotheid en regelmaat van de gangen.
G. Temperament.
H. Gedrag tijdens de verrichtingen.
Aan de eigenaar wordt overgelaten of het paard in de losse strengen dan wel 
in het lamoen zal worden ingespannen. De eigenaar kan aan de jury kenbaar 
maken dat het paard zowel in de losse strengen als in het lamoen de proef 
zal afleggen. Tijdens het onderzoek wordt dan van aanspanning gewisseld. 
Op het evt. te verstrekken certificaat wordt daaromtrent een aantekening 



gemaakt.
Eenzelfde mogelijkheid bestaat ook voor de leidselvoering in de vorm van 
dubbele lijn en/of hotlijn, alsook voor de inspanning in borsttuig en/of 
gareeltuig.
Om de jury in staat te stellen de gedragingen van het paard bij het optuigen 
en aanspannen te kunnen beoordelen, moet het paard zonder tuig en aan het
halster voor het onderzoek worden aangeboden.
Een aangeboden paard wordt tot het onderzoek toegelaten wanneer en 
zolang naar de oordeel van de jury de conditie van het paard daartoe 
voldoende wordt geacht, een goed passend tuig wordt gebruikt en zolang de 
geleider van het paard gevolg geeft aan de aanwijzingen van de jury.
Waardering
De jury drukt haar waardering voor de genoemde 8 onderdelen A t/m H uit in 
cijfers van 0 t/m 10, terwijl in overeenstemming daarmede een eindcijferlijst in
gehele cijfers wordt vastgesteld.
KWALITEITSKLASSE
De jury deelt op grond van de toegekende eindcijfers het paard in in een der 
kwaliteitsklasse AA, A, B, C of D volgend onderstaand schema.
AA = wordt toegekend wanneer de som der cijfers tenminste 72 bedraagt; het

cijfer 8 ten hoogst eenmaal is gegeven en alle andere cijfers hoger zijn 
dan 8.

A = wordt toegekend, wanneer de som der cijfers tenminste 64 bedraagt, het 
cijfer 7 ten hoogste eenmaal is gegeven en alle andere cijfers hoger zijn
dan een 7.

B = wordt toegekend, wanneer het cijfer 6 ten hoogste eenmaal is gegeven 
en alle andere cijfers hoger zijn dan 6.

C = wordt toegekend, wanneer het cijfer 5 ten hoogst eenmaal is gegeven en 
alle andere cijfers hoger zijn dan 5.

D = wanneer niet minimaal wordt voldaan aan de onder C vermelde eisen zal
dat worden geregistreerd en zal de eigenaar een kopie van deze 
registratie worden overhandigd.

Geen indeling in de kwaliteitsklasse volgt indien niet voldaan is aan de 
hierboven onder AA, A, B, C en D gestelde eisen.


