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Inhoud:

 Theorie over de: Achterhand

 Praktijkvoorbeelden: Wenselijk

 Praktijkvoorbeelden: Hoe het niet moet

 Tot slot: eventuele vragen  

of opmerkingen



Let op het taal gebruik

Gebruik de omschrijving uitstaande 

knieën

En niet de omschrijving uitstekende 

knieën

Met een andere klemtoon betekend het 

heel wat anders.



Achterhand : Gevormd door Botten ( skelet) en spiermassa



Mogelijke 
Varianten in 
AchterHand en 
Rugbelijning



Achterbeenstand



Kenmerken van de AchterHand

-Platte Achterhand:  Darmbeentjes weggezakt

-Steile Achterhand:  Fout in ruggengraat

-Gleuf in Achterhand: Darmbeentjes ver uit elkaar  staand

-Uitstaande Knieën: Gaat samen met vlakke dijen en een

foutieve stand van de achterbenen

Fouten in skelet zijn Bouwfouten , geen Conditiefouten



Praktijkvoorbeelden: Wenselijk



Zijaanzicht: Fraai Afgeronde AchterHand



Bovenaanzicht: Fraai Afgeronde 

AchterHand



Ras specifieke AchterHand : Belgische Haas



Hangoren: Korte Ronding



Van Beveren : MandolineType



Voorbeelden Hoe het 

NIET MOET zijn



Steile AchterHand



Platte Achterhand





Geknepen achterhand, 
benen staan naar buiten

Knieën



Uitstaande Knieën: Gaat samen met 

vlakke dijen,

foutieve stand Achterbenen



Aanvullingen.............



Achterhanden

Fraai gevulde AH. Moet gevulder in dijen



Dit is super rond De afronding is toch oké



Richtlijnen voor de beoordeling

Op de keuring en/of thuis

Bekijk het dier aan alle kanten

Ga staan en kijk er boven op

Zet het dier met de A.H. naar je 

toe

Draai het dier om en beoordeel de 

beenstand





Zeer belangrijk

 Een minder fraai gevormde A.H. is niet 

zomaar een fout

 Het verlaagt de tentoonstellingswaarde

 Maar nog erger!

 in een ernstige vorm (geknepen 

achterhand)

 veroorzaakt het geboorte problemen en 

daar zit geen fokker op te wachten
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Vragen

???????????



ZO EINDIGEN DIEREN MET 

EEN SLECHTE ACHTERHAND

En dan nog even dit




