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voorstand. Het voorbeengebruik in draf is wisselend en 
heeft voldoende tot ruim voldoende ruimte en knie- 
actie. Het achterbeengebruik is voldoende maar zou 
doorgaans beter gebogen, krachtiger ondergebracht en 
meer tot dragen mogen komen. De veulens zetten de 
hals er ruim voldoende tot goed op, komen ruim 
voldoende terug in het front, maar zouden er nog meer 
in mogen klimmen en meer schakelvermogen mogen 
laten zien. De veulens toonden voldoende tot ruim 
voldoende zweefmoment en voldoende balans en 
souplesse. Een aan huis beoordeeld veulen en een door 
de geregistreerde uitgezocht veulen passen in het beeld 
van deze rapportage. 

Fokadvies
De zeer interessant gefokte hengst Neon GSM zal een 
positieve bijdrage leveren in verlaging van verwant-
schap. De verwachting is tevens dat verbetering in actie 
van het voorbeen en de halsvorm wordt doorgegeven. 
De merries dienen over een sterk achterbeengebruik te 
beschikken.

Statistieken
Aantal in 2021 gedekte merries: 11
Aantal in 2022 getoonde veulens: 11
10 door het KWPN geprikte veulens
1 door de geregistreerde uitgezocht veulen
1 aan huis beoordeeld veulen
De veulens werden gepresenteerd op een grasbodem. 
De kwaliteit van de moeders was ruim voldoende tot 
goed. •

Neon GSM
Afstammelingenrapportage
Neon GSM toonde een collectie ruim voldoende tuigtypische veulens, 
die wisselend ontwikkeld zijn en voldoende tot goed in het rechthoeks- 
model staan, waarbij de romprichting doorgaans neerwaarts is. De 
veulens beschikken over ruim voldoende ras en uitstraling. Het hoofd 
is sprekend, maar zou in een aantal gevallen mooier gevormd mogen 
zijn. De nek is ruim voldoende van lengte en vorm. De hals is ruim 
voldoende van lengte, vorm en bespiering en staat er ruim voldoende 
tot goed op. In enkele gevallen was er sprake van een onder- of diep 
uit de borst komende hals. De ontwikkeling van de schoft is wisselend 
van voldoende tot goed. De schouder is voldoende van lengte en 
ligging. De rug en lendenen zouden doorgaans sterker aangesloten 
moeten zijn.  De croupe is wisselend qua ligging en voldoende qua 
lengte. De broekspier loopt voldoende door. Het fundament is hard en 
ruim voldoende tot goed ontwikkeld, maar zou in enkele gevallen 
correcter moeten zijn. 
Het voorbeen heeft voldoende lengte, is in enkele gevallen hol en 
meerdere veulens vertoonden een ingesnoerde pijp. De koten zijn 
goed van lengte en goed gesteld. Het achterbeen is wisselend, van 
sabelbenig tot steil, gesteld. De hoeven en verzenen zijn normaal van 
kwaliteit en in een aantal gevallen licht verschillend van vorm en/of 
hoogte. 
De stap is voldoende van ruimte en vertoont voldoende afdruk en 
souplesse. Enkele veulens vertoonden een licht franse of toontredende Aantal gescoorde veulens per klasse op basis van het lineaire scoreformulier:

A B C GEM G H I
Exterieur:

type tuigpaard veel 11 66 3 11 weinig
ontwikkeling veel 44 5 22 weinig
hoofd sprekend 55 1 11 44 grof
uitstraling veel 22 55 3 11 weinig
romp: model rechthoek 88 2 11 vierkant
model hoogbenig 22 7 22 kortbenig
romp: richting opwaarts 11 3 77 neerwaarts
hoofd-hals verbinding licht 22 6 33 zwaar
halslengte lang 44 5 22 kort
halsrichting verticaal 77 4 horizontaal
halsbespiering zwaar 22 8 11 licht
hoogte schoft hoog 11 22 5 33 laag
schouderligging schuin 22 8 11 steil
verloop rug strak 6 11 44 week
verloop lendenen strak 8 11 22 week
kruisligging hellend 11 55 3 22 recht
kruislengte lang 22 8 11 kort
stand voorbeen bokbenig 8 22 11 hol
stand achterbeen sabelbenig 66 3 22 steil
kootstand week 22 8 11 steil
hoefvorm breed 11 8 22 smal
verzenen hoog 11 9 11 laag
kwaliteit beenwerk hard 22 88 1 voos
omvang beenwerk zwaar 9 22 fijn

Beweging:
stap: ruimte lang 33 8 kort
stap: correctheid toontredend 11 7 11 22 frans
draf: front veel 11 66 4 weinig
draf: houding veel 33 6 22 weinig
draf: zweefmoment lang 11 44 4 22 kort
draf: actie voorb. hoog 22 6 11 22 laag
draf: gebruik achterb. krachtig 6 22 33 slap
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