
SALLANDT'S LONG TRAIN RUNNING   528016100001319 

 
21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 73, cat.nr. HK’21: 733 

18-04-2018, 1,69 M, BRUIN 
 V. RENVYLE THE REAL DEAL V. LAMBERHURST ARTILLERY  
 M. SALLANDT'S GILLYFLOWER  
  V. PLAIN'S LIBERATOR KEUR M. DANCING DUTCH LADY  
  MV. FOREWOOD COMMANDER S 5633 -- CAMBRIDGE COLE PREF 
 FOKKER: J.T.M. BRINKHUIS, MARKELO 
 GER.: L. HUCKRIEDE, USSELERVEENWEG 62, 7546 PJ ENSCHEDE 
VERW.SCHAP: 2,7% (ZEER LAAG) 

  

Front Lichaams-

houding 

Zweefmoment Actie van het 

voorbeen 

Gebruik van 

het achterbeen 

Looplust Bewerkbaarheid/

instelling 

Algeheel beeld 

als tuigpaard 

8 7 7,5 8,5 7,5 8,5 8 8 

 

Afstamming: 
De vierjarige Sallandt’s Long Train Running is een volbloed Hackney en is een 

zoon van de bij het Nederlandsch Hackney Stamboek goedgekeurde Renvyle The 
Real Deal. Deze hengst liep op ereklasseniveau in de Nederlandse Hackneysport 

nadat hij als jonge hengst ook in Engeland in de sport had gepresteerd. 
Lambertus Huckriede bracht hem hier uit voor F. Fitzpatrick en de hengst 
verblijft nu in Ierland.  

Sallandt’s Long Train Running’s moeder Sallandt’s Gillyflower, die in de sport is 
uitgebracht, is een dochter van de bij KWPN-erkende inmiddels zeer invloedrijke 

grotemaat Hackney-keurhengst Plain’s Liberator . Daarvoor komen we bij 
Dancing Dutch Lady en zij heeft Forewood Commander als vader. Deze hengst is 
ook ingezet voor de tuigpaardfokkerij en heeft daar enkele opvallende nazaten 

gebracht. Sallandt’s Gillyflower heeft vier veulens gebracht en grootmoeder 
Dancing Dutch Lady twee. Naast Gillyflower bracht zij ook volle broer de bij het 

Hackney-stamboek goedgekeurde Sallandt’s Railroadman die zeer talentvol leek 
maar op vijfjarige leeftijd is overleden. 
 

Onderzoekrapport: 
Sallandt’s Long Train Running is een eerlijke betrouwbare en evenwichtige 

hengst die ondanks dat hij volledig hackney is gefokt opvallend in het tuigpaard 
type staat en heeft ruim voldoende tot veel aanleg als tuigpaard. 
De hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken, laat zich goed rijden 

maar zou nog wat wendbaarder mogen zijn. 
De stap is ruim en zuiver maar zou nog wat krachtiger mogen zijn. 

Voor de showwagen heeft de hengst een aansprekend front, zet hij de hals er 
goed op en komt hij daarin ruim voldoende tot goed terug. 
In draf heeft Sallandt’s Long Train Running voldoende tot ruim voldoende 

lichaamshouding en lichaamsgebruik maar zou nog meer mogen klimmen in de 
voorhand en blijft daarnaast iets hoog in de croupe. 

De hengst heeft zeer veel actie in het voorbeengebruik en ruim voldoende 
schoudervrijheid. 
Het achterbeen wordt voldoende gebogen en ruim voldoende ondergebracht 

maar zou nog krachtiger mogen zijn. De draf heeft ruim voldoende 
zweefmoment.   

Sallandt’s Long Train Running heeft ruim voldoende tot veel aanleg als tuigpaard 
en geeft zijn rijder een goed gevoel. 
De hengst heeft gedurende de onderzoeksperiode veel progressie getoond.  

 
Fok/aanparingsadvies: 

Sallandt’s Long Train Running is zeer laag verwant en kan daardoor in de inteelt- 
en verwantschapsproblematiek een positieve bijdrage leveren. 

Daarnaast kan de hengst maat en hardheid toevoegen en de actie in het 



voorbeen verbeteren. 
Merries dienen over een krachtig achterbeengebruik te beschikken. 
 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 
2022). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe 
kennis of gegevens wijzigen. 


