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Inleiding 

Gefeliciteerd! Je bent nu eigenaar van een Werkman BLACK-systeem. De nieuwste, meest 

geavanceerde techniek voor het uiterst gedetailleerd meten van de gang van een paard. Met 

Werkman BLACK kun je de kenmerken meten van de gangen van een paard. 

Onze unieke oplossing 

Werkman BLACK voert metingen uit met behulp van IMU-sensoren om de beweging van 

ledematen en de gangen van een paard objectief te kwantificeren. IMU-sensoren zijn speciale 

gyroscopische en versnellingssensoren die veranderingen in beweging registreren. Het 

modulaire systeem is betrouwbaar en kan gemakkelijk op de meeste typen en maten hoeven 

worden bevestigd. Het systeem heeft een minimale impact op de techniek van het beslaan en 

op hoefijzers. Het is lichtgewicht, draadloos, waterdicht en vuilbestendig en kan eenvoudig met 

klittenband aan de hoef worden bevestigd.  

Afhankelijk van het type BLACK-systeem worden metingen gelijktijdig op twee of vier voeten 

uitgevoerd. Verschillen in gang tussen links, rechts, voor en achter kunnen zo nauwkeurig 

worden vastgelegd. BLACK Lite wordt geleverd met twee sensoren die de voorvoeten meten. 

BLACK Pro wordt geleverd met vier sensoren, één paar voor de voorvoeten, een tweede paar 

voor de achtervoeten. BLACK Pro kan op alle vier de voeten gelijktijdig worden gebruikt of 

paarsgewijs voor en achter.  

Met het Werkman BLACK-systeem kunnen gangmetingen in slechts een paar minuten worden 

uitgevoerd. Zodra de metingen zijn voltooid, kunnen de sensorgegevens worden geüpload 

naar de tablet. De gebruikersvriendelijke app op de tablet voert dan automatisch een 

hoefanalyse uit. Er is geen internetverbinding nodig om de metingen uit te voeren of om de 

resultaten weer te geven in de app.  

Resultaten kunnen worden gedeeld met behulp van een speciale rapportagefunctie. Zo 

kunnen hoefsmeden, dierenartsen, eigenaren en klanten moeiteloos objectieve gegevens 

uitwisselen. Voor deze functie is een internetverbinding nodig en rapporten kunnen op elk 

gewenst moment na de meting worden gedeeld. 

BLACK is een op feiten gebaseerde tool die door de hoefsmid, dierenarts en eigenaar kan 

worden gebruikt om de bewegingen van de ledematen en de gang van een paard objectief te 

documenteren en te bespreken. 

• Hoefsmeden krijgen direct feedback over hun werk en de omvang van hun interventie. 
• Dierenartsen kunnen bewegingen en gang snel visualiseren en documenteren. 
• Eigenaren kunnen de prestaties en ontwikkeling van hun eigen paarden monitoren. 
• BLACK kan je helpen met het volgende: 

o Interventie – afwijkend gedrag kan direct worden getoond. 
o Prestaties – snelheid en timing van de gang worden nauwkeurig gemeten. 

o Preventie – door monitoring kan compensatie snel worden herkend. 

o Rehabilitatie – verbeteringen tijdens het herstel kunnen nauwkeurig worden 

bijgehouden. 

o Asymmetrie – verschillen tussen links en rechts kunnen gemakkelijk worden 

vastgesteld. 

• BLACK helpt je jouw paard te monitoren door: 

o De linker- en rechterbenen te vergelijken. 

o Eerdere metingen van hetzelfde paard te vergelijken. 
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Er zijn momenteel twee extra module-opties beschikbaar.  

De Hind Sensor-module wordt automatisch geïnstalleerd bij aankoop van of een upgrade 

naar BLACK Pro.  

De Ring van Werkman (RoW) geeft een gedetailleerd overzicht van de bewegingen van de 

hoef tijdens de steunfase.  

De High Speed-module (HS) Nog niet beschikbaar, zie de Werkman Black website voor 

de laatste update’s.  

Maakt analyses mogelijk van snelle dravers die harder gaan dan 18 kilometer per uur.  

 

Alle BLACK-systemen kunnen worden gebruikt voor metingen op een harde of zachte 

ondergrond. Dat geldt ook voor de combi-meetmethode, waarmee uit een zachte meting zelfs 

nog meer informatie kan worden verkregen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van alle BLACK-systeemvarianten en module-opties: 

Mogelijkheden BLACK Lite 
(2 voorbeen sensoren)  

BLACK Pro 
(2 voor en 2 achter sensoren) 

Meten voorvoeten 
  

Meten achtervoeten 
  

Gelijktijdig meten van alle 
voeten   

Meten op harde ondergrond 
  

Meten op zachte ondergrond 
(inclusief combimetingen)   

Delen van rapporten 
  

Ring van Werkman 
analyse-optie 

RoW-module vereist RoW-module vereist 

High Speed analyse-optie 
(snelheid > 18 kilometer per 
uur) 

HS-module vereist HS-module vereist 

 

 

 

 

  



 BLACK-HANDLEIDING  5 
 
 

 

Aan de slag 

Wie snel aan de slag wil, vindt in de volgende twee hoofdstukken een overzicht van de 

volledige inhoud van de BLACK-koffer en een verkorte handleiding/meetprocedure. 

Raadpleeg de rest van dit document voor meer informatie over het Werkman BLACK-systeem 

en over het optimaal benutten van metingen. 

Inhoud van de BLACK-koffer 

 

  
BLACK Lite BLACK Pro 

 

De koffer bevat: 

• 2 of 4 sensoren (respectievelijk BLACK Lite of BLACK Pro) 

• 1 afstandsbediening 

• Oplaadstation (met uitsparingen voor elke sensor en voor de afstandsbediening) 

• 1 tablet  

• Klittenband voor de hoeven  

• Reserveklittenband voor de sensoren 

• Oplader (12 volt gelijkstroom) met wereldadapters 

• Producthandleidingen 

• Schoonmaakmaakset 
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Verkorte handleiding/meetprocedure 

Controleer of het systeem compleet is en of de sensoren en afstandsbediening zijn opgeladen. 

Als de sensoren en afstandsbediening zijn opgeladen, zijn de groene lichtjes op het laadstation 

uit terwijl het laadstation stroom krijgt. Raadpleeg voor meer informatie over opladen het 

gedeelte De apparatuur opladen. 

1. Maak de hoeven die je wilt meten eerst schoon. Hoeven moeten droog zijn en vrij van 

vuil, olie en hoevenvet. 

 

2. Plaats een klittenbandsticker op elke hoef die moet worden gemeten, net onder de 

kroonrand. Klittenbandstickers van de voorhoeven moeten op de middellijn worden 

aangebracht. Op de achterhoeven moeten ze aan de zijkant worden geplaatst. Druk de 

klittenband stevig op de hoef. 

 
 

Plaats klittenband voorhoef Plaats klittenband achterhoef 

 

3. Schakel de afstandsbediening in door eenmaal op de 

knop met het Werkman-logo te drukken. Het 

indicatorlampje op de afstandsbediening begint 

langzaam groen te knipperen. 

 

 

 

4. Schakel de sensoren in door de activator van de afstandsbediening gedurende twee 

seconden (niet langer dan vijf seconden) tegen het activeringsgedeelte op de sensor aan 

te houden, zoals hieronder wordt weergegeven (vlak onder het Werkman-logo).  

  

  
 

Activeringsgedeelte 
voorsensor 

Activeringsgedeelte 
achtersensor 

Activeren met de afstandsbediening 

 

 

 

 Het overeenkomstige hoefindicatorlampje 

op de afstandsbediening knippert groen 

als de meetmodus van de sensor is 

geactiveerd. 
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5. Plaats de sensor voor de rechter voorhoef (klittenbandkleur rood en sensorkleur rood) 

op de sticker voor de rechter voorhoef en maak die stevig vast aan het klittenband. Plaats 

de sensor op de middellijn van de voorhoef, vóór de straalpunt. Doe dit ook bij een 

toontredend of Franse stand, maar houd 

rekening met de geometrie van de betreffende hoef. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Plaats de sensor voor de linker voorhoef (klittenbandkleur zwart en sensorkleur rood) 

op de sticker voor de linker voorhoef en maak stevig vast aan het klittenband. Deze 

sensor moet ook op de middellijn wordt geplaatst. 

7. Bij het meten van de achterhoeven plaats je de sensor voor de rechter achterhoef 

(klittenbandkleur rood en sensorkleur zwart) op de sticker voor de rechter achterhoef en 

maak je die stevig vast aan het klittenband. Achterhoefsensoren moeten aan de 

zijkant worden geplaatst. 

8. Bij het meten van de achterhoeven plaats je de sensor voor de linker achterhoef 

(klittenbandkleur zwart en sensorkleur zwart) op de sticker voor de linker achterhoef en 

maak je die stevig vast aan het klittenband. Achterhoefsensoren moeten aan de 

zijkant worden geplaatst. 

 
Schematisch overzicht van sensorplaatsing 

 

 

Plaats de achtersensoren niet op de middellijn van de achterhoef. Deze 

sensoren moeten aan de zijkant worden geplaatst om te voorkomen dat ze 

tijdens het testen beschadigd raken. Als sensoren niet op de juiste plaats 

worden bevestigd, vervalt de garantie op de sensoren. 
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9. Breng het paard naar de locatie waar je de meting gaat uitvoeren en neem de 

afstandsbediening mee. 

• Kies waar mogelijk een vlakke ondergrond. De ondergrond kan hard of zacht zijn. Ga 

voor meer informatie over het effect van het type ondergrond op de analyse naar   
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• Typen ondergrond en combimetingen. 

• De meting moet worden uitgevoerd terwijl het paard een rechte lijn loopt (keren aan 

het eind is toegestaan). 

• De afstandsbediening kan op maximaal 15 meter van de sensoren worden gehouden 

om metingen te STARTEN en te STOPPEN. 

 

10. Start de meting door eenmaal op de afstandsbediening te klikken. De afstandsbediening 

MOET zich binnen een bereik van 15 meter van 

de sensoren bevinden. 

 

 

 De groene sensoren en lampjes op de 

afstandsbediening zullen snel gaan 

knipperen. 

 

 

11. Laat het paard over een rechte lijn heen en weer stappen en draven (bij voorkeur meer 

dan 20 passen in stap en meer dan 20 passen in draf). Als er niet genoeg ruimte is voor 

voldoende passen, kun je steeds keren. Tijdens het meten HOEFT de afstandsbediening 

zich NIET binnen een bereik van 15 meter van de sensoren te bevinden.  

 

12. Stop de meting door eenmaal op de 

afstandsbediening te klikken. De 

afstandsbediening MOET zich binnen een bereik 

van 15 meter van de sensoren bevinden. 

 

 

 De groene sensoren en lampjes op de 

afstandsbediening gaan langzaam 

knipperen, wat aangeeft dat ze klaar zijn 

om een nieuwe meting te starten. 

 

 

13. Als je nog een meting wilt uitvoeren, ga je terug naar stap 0 en begin je opnieuw. In 

totaal kan 24 minuten aan gegevens op de sensoren worden verzameld voordat 

het geheugen vol is. 

 

14. Maak de sensoren en de klittenbandstickers los en berg alles op in de koffer. 

 

Voor een optimale werking van het klittenband haal je de sensoren in een 

opwaartse beweging van de hoeven af, van beneden naar boven. 

 



 BLACK-HANDLEIDING  10 
 
 

 

15. Schakel de tablet in door op de knop in de linkerbovenhoek te drukken en start de 

BLACK-app.  

 

16. Als tussen de laatste meting en de 

gegevensoverdracht meer dan 10 minuten zijn 

verstreken, worden de sensoren automatisch 

uitgeschakeld. Je kunt ze weer activeren door 

alleen stap 4 uit te voeren.  

 

17. Overdracht van de meetgegevens naar de tablet 

wordt gestart door de knop van de 

afstandsbediening vijf seconden lang ingedrukt te houden. 

 

 De blauwe ledlampjes voor de sensoren en het lampje van de afstandsbediening 

beginnen langzaam te knipperen (zoeken naar de tablet) om aan te geven dat de 

afstandsbediening een dataverbinding probeert te maken met de tablet. 

 

18. De tablet begint met het downloaden van de 

meting(en) als de sensoren binnen het bereik van 

de tablet zijn. 

 

 De blauwe ledlampjes voor de sensoren en 

het lampje van de afstandsbediening gaan 

nu snel knipperen. De dataverbinding is 

actief en de gegevens worden naar de 

tablet gezonden. 
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De BLACK-software geeft de status van de gegevensoverdracht aan via de 

afstandsbediening- en sensorpictogrammen in het menu. Hieronder wordt BLACK Lite 

getoond. BLACK Pro werkt hetzelfde: 

 

 

De sensoren en de 
afstandsbediening zijn 
niet verbonden met de 
tablet. 
 

 

De sensoren en de 
afstandsbediening zijn 
verbonden met de tablet. 
Updaten van de 
batterijstatus en 
voorbereiden van de 
download. 
 

 

Sensor 1 is bezig met het 
uploaden van de 
meting(en). 
 

 

Sensor 1 is klaar met het 
uploaden van de 
meting(en). Sensor 2 is 
bezig met het uploaden 
van de meting(en). 
 

 

Uploaden van de 
meting(en) is gelukt. De 
sensoren en de 
afstandsbediening zijn 
niet meer verbonden en 
zijn klaar voor een nieuwe 
meting. 
 

19. Na het uploaden van de meting(en) kun je de gegevens aan een bestaand paard 

koppelen of een nieuw paard toevoegen en de gegevens daaraan koppelen. Je kunt ook 

metingen verwijderen die niet goed zijn uitgevoerd. Ga voor meer informatie naar Het 

menu Horses en Een nieuwe meting koppelen. 

20. Nadat je de meting(en) aan een paard hebt gekoppeld, kun je het meetresultaat bekijken. 

Klik in de app op 'Check measurement details' (Meetdetails controleren) om alle 

informatie te bekijken die van de hoefsensoren is afgeleid. Veel plezier! 

21. Als je de resultaten wilt delen, klik je op de knop voor delen. Op de Werkman-

server wordt dan een rapport gegenereerd. Je kunt via e-mail een link naar 

dit rapport verzenden. Voor deze functie is een internetverbinding nodig, 

maar gedeelde rapporten kunnen op elk gewenst moment na de meting 

worden gemaakt.  
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Links naar rapporten worden willekeurig gegenereerd, maar gedeelde 

rapporten kunnen worden bekeken door iedereen die de link heeft. Let erop 

dat je geen vertrouwelijke informatie deelt.  

 

22. De afstandsbediening en de sensoren worden automatisch uitgeschakeld als ze 

gedurende 10 minuten niet zijn gebruikt. 

Ga voor meer informatie over de getoonde resultaten naar Resultaten interpreteren. Ga voor 

meer informatie over de afstandsbediening en de ledstatus daarvan naar Afstandsbediening.  
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De apparatuur opladen 

De oplaadfunctie van het BLACK-systeem omvat de volgende onderdelen: 

• Interne batterij van de koffer 

• Batterij van de afstandsbediening 

• Sensorbatterijen 

• Tabletbatterij 

• Schakelaar vliegtuigmodus 

• Externe voeding 

Het volledige systeem kan in de koffer worden opgeladen. Gebruik de meegeleverde externe 

12 volts-voeding met de wereldadapters (indien nodig) en steek die in de busconnector rechts 

achterop de koffer. Als alle onderdelen van het BLACK-systeem zijn opgeladen, kun je 

metingen uitvoeren. 

De koffer opladen 

Als de groene led aan de buitenkant van de koffer brandt, wordt de interne batterij van de 

koffer opgeladen. Als deze led uit is, is de interne batterij van de koffer volledig opgeladen.  

De vliegtuigmodus schakelaar heeft 2 standen: 

In de UIT positie staat (O), wordt het opladen van alle onderdelen uitgeschakeld.  

In de AAN positie (I), worden alle onderdelen opgeladen (inclusief de tablet). 

 

  
BLACK Lite BLACK Pro 
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De sensoren opladen 

Aan de rechterkant van de koffer vind je verschillende uitsparingen in de vorm van sensoren. 

Sensoren die in deze uitsparingen worden geplaatst, worden draadloos opgeladen. De 

overeenkomstige led aan de linkerkant gaat branden wanneer de sensor wordt geladen. Als 

de sensor volledig is opgeladen, gaat de led uit. 

  
BLACK Lite BLACK Pro 

 

De afstandsbediening opladen 

Aan de rechterkant van de koffer vind je een uitsparing in de vorm van een afstandsbediening. 

Als de afstandsbediening in deze uitsparing wordt geplaatst, wordt deze draadloos opgeladen. 

De overeenkomstige led aan de linkerkant gaat branden wanneer de afstandsbediening wordt 

geladen. Als de afstandsbediening volledig is opgeladen, gaat de led uit. 

De tablet opladen 

De tablet wordt opgeladen wanneer deze is verbonden via de geïntegreerde USB-kabel. Het 

batterijpictogram op de tablet geeft aan of de batterij wordt opgeladen of volledig is geladen. 
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Logging in for the first time 

Als het de eerste keer is dat u inlogt bij Werkman Black, dan heeft u een wachtwoord nodig 

om gebruik te kunnen maken van de Black app.  

Voor het instellen van een wachtwoord gaat u naar: login.werkmanblack.com/password/reset 

Vul uw geregistreerde email in en klik op ‘’Send Password Reset Link’’ 

 

 
Na een paar minuten zal u een Werkman Black E-mail ontvangen. Klik op ‘’Reset Password’’ 

in de mail om het wachtwoord te wijzigen. Mocht u wel geklikt hebben, maar verschijnt er geen  

Werkman Black mail in uw inbox, controleer dan uw Ongewenste mail of Spambox. 

 

 

 

https://login.werkmanblack.com/password/reset
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De Reset Password knop in uw Werkman Black mail zal u doorverwijzen naar de reset 

password pagina. Hier kunt u een persoonlijk wachtwoord instellen. 

 

 
Voer een persoonlijk wachtwoord in en bevestig het wachtwoord. Klik nu op de knop ‘’Reset 

Password’’  

 

 

 

Uw wachtwoord is gereset! 

U heeft uw wachtwoord succesvol ingesteld. U kunt nu inloggen in de Werkman Black app. 
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De Werkman BLACK software app 

De BLACK-app is vooraf op de tablet geïnstalleerd. De tablet moet worden opgeladen voordat 

je deze kunt inschakelen. Schakel de tablet in door de AAN-knop lang ingedrukt te houden. Je 

vindt deze knop links bovenaan de tablet als je die opent. Als de tablet eenmaal is 

ingeschakeld, klik je op het pictogram van de BLACK-app: 

    

Aanmeldingspagina 

De aanmeldingspagina wordt weergegeven wanneer je de app de eerste keer opent. 

Gebruikers kunnen zich hier aanmelden met hun accountgegevens. Het account bestaat uit 

uw e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft aangemaakt. De gegevens die je meet, worden 

lokaal op je tablet opgeslagen. Als ze eenmaal op de server zijn gezet, worden ze ook 

opgeslagen in je account. Als je inlogt met behulp van een ander systeem, worden je gegevens 

naar dat systeem gedownload. Zorg voor een goede WiFi-verbinding als je inlogt. 

Zonder WiFi kun je alleen 

uitloggen van een BLACK-systeem en kun je niet inloggen. 
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Openingsscherm  

Het openingsscherm is je startscherm. Aan de linkerkant staan vier menu-opties. De inhoud 

daarvan wordt weergegeven aan de rechterkant van het scherm (hieronder wordt BLACK Lite 

getoond, het startscherm van BLACK Pro ziet er net zo uit). 

 

Horses (Paarden) 
Hier zie je in alfabetische volgorde alle paarden die je met je systeem hebt gemeten en kun je 

een nieuw paard toevoegen. Ga voor meer informatie over het paardenmenu naar Het menu 

Horses. 

Measurements (Metingen)  
Op deze pagina kun je alle aan paarden gekoppelde metingen zien en kun je een nieuwe 

meting aan een paard koppelen. Dit onderwerp wordt uitgebreid behandeld in Het menu 

Measurements. 

Instructions (Instructies) 
Hier vind je deze Gebruikershandleiding.  

Settings (Instellingen)  
Onder 'Settings' vind je het volgende: 

• Sensor & remote status (status sensor en afstandsbediening) 

Hier zie je of de sensoren en de afstandsbediening binnen het bereik van de draadloze 

communicatie zijn. In dat geval wordt de verbindings- en batterijstatus weergegeven. 

De 'Bonding wizard' (Verbindingswizard) wordt weergeven als je nieuwe sensoren 

en/of een nieuwe afstandsbediening met je systeem moet verbinden. Je hebt de 

'Bonding wizard' niet nodig wanneer je het BLACK-systeem voor de eerste keer 

gebruikt. De sensoren en de afstandsbediening zijn standaard verbonden met de 

tablet. Ga voor meer informatie over de 'Bonding wizard' naar het hoofdstuk Bonding 

wizard. 
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• Conversion (conversie) 

Hier kun je schakelen tussen de meeteenheden die in de BLACK-app worden gebruikt 

(metrisch en imperiaal). Zo kan snelheid worden gemeten in ft/s of m/s, voor 'feet per 

seconde' of 'meter per seconde'. 

• General information (algemene informatie) 

Als je hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met Werkman Hoofcare via 

telefoonnummer +31 (0)50 211 3427. Laat ons weten of je vraag gaat over 

systeemfunctionaliteit of over de interpretatie van je resultaten. 

• Account information (accountinformatie) 

Dit is je eigen informatie. Vul alle velden in. 

• Extra modules 

Hier kun je zien of extra modules zijn in- of uitgeschakeld. De Hind Sensor-module 

wordt standaard geactiveerd voor BLACK Pro. De Ring van Werkman-module en High 

Speed-module zijn voor alle BLACK-systemen verkrijgbaar. 

• Version numbers (versienummers) 

Hier worden de versienummers van de app en de analyse-algoritmen weergegeven. 
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Het menu Horses (Paarden) 

In het menu Horses kun je het volgende doen: 

• Een nieuw paard toevoegen 

Met de knop rechts bovenaan het scherm ga je naar een scherm waar je een nieuw 

paard kunt toevoegen. In een nieuw pop-upscherm kun je informatie over het paard 

invullen. Zie Een nieuw paard toevoegen. 

• Zoeken 

Je kunt eigenschappen invoeren om in alle paarden te zoeken. 

• Informatie bekijken 

Bekijk de informatie over elk paard dat is ingevoerd in de BLACK-app. 

• Een nieuwe meting koppelen 

Via 'Link new measurement' (Een nieuwe meting koppelen) kun je nieuwe metingen 

aan een bestaand paard koppelen. 

 

De schermafbeelding is van BLACK Lite 

Een nieuw paard toevoegen 
General information (Algemene informatie): Vul hier gedetailleerde informatie in over het 

paard. Deze gegevens zijn belangrijk voor het geval je een specifiek paard moet opzoeken. 

De knop 'Save' (Opslaan) vind je rechts bovenin. Klik hierop voordat je het scherm 

sluit, anders wordt het nieuwe paard niet aangemaakt! 

De zoekoptie kan worden gebruikt met de gegevens die je hebt ingevoerd onder 'General 

information'. Dit kan een naam zijn, een locatie of een beschrijving van het specifieke paard. 
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Information about (Informatie over) 
Via deze knop ga je naar het scherm waar je de informatie die je over het paard hebt ingevoerd, 

kunt bekijken en bewerken.  

 

General (Algemeen) 

Op het tabblad ‘General’ wordt de algemene informatie getoond over het paard en voorkomen. 

Alle gegevens kunnen eventueel worden gewijzigd door op de knop Edit (Bewerken) te 

drukken. Druk op de knop Save (Opslaan) om de gemaakte wijzigingen op te slaan. 

 

Timeline (Tijdlijn) 

Op het tabblad 'Recent' worden alle recente metingen voor het paard weergegeven, zodat je 

ze kunt controleren. Klik op 'Check measurement details' naast de meting die je wilt bekijken. 
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Ga voor meer informatie over het gebruik en de interpretatie van de resultaten naar Resultaten 

interpreteren. 

Notes, photos and videos (Notitie, foto en videos) kunnen aan de tijdlijn worden toegevoegd. 

 

Nieuwe metingen koppelen (via het tabblad 'Horses') 
Als je op 'Link new measurement' klikt, ga je rechtstreeks naar het scherm waar je de 

eigenschappen van het geselecteerde paard kunt bijwerken. Ga voor meer informatie naar 

Update (horse name)’s features (Eigenschappen van (naam paard) bijwerken). en ga van 

daaruit verder. 
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Het menu Measurements (Metingen) 

Klik op 'Measurements' om een overzicht te krijgen van de laatste metingen: 

 

De schermafbeelding is van BLACK Lite 

Een nieuwe meting koppelen (via het tabblad 'Measurements') 
Als je op 'Link new measurement' klikt, ga je naar een scherm waar je een paard kunt 

selecteren dat je al eerder hebt gemeten of waar je een nieuw paard kunt aanmaken met de 

knop 'Add horse' (Paard toevoegen) links bovenin het scherm. Zie Een nieuw paard 

toevoegen. Paarden worden in alfabetische volgorde weergegeven. Als je een meting wilt 

koppelen aan een paard dat al is ingevoerd, ga je naar dat paard en klik je op de knop 'Link 

new measurement' voor het paard. Je komt dan in het scherm Update (horse name)’s features 

(Eigenschappen van (naam paard) bijwerken). (Eigenschappen van (naam paard) bijwerken). 
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Update (horse name)’s features (Eigenschappen van (naam paard) bijwerken). 

Eigenschappen die zijn veranderd sinds de laatste keer dat je het paard hebt bekeken, kun je 

ook via dit scherm bewerken/bijwerken. Zo kun je de gegevens van het paard van de laatste 

meting vergelijken met de huidige gegevens. Nadat je de gegevens hebt bijgewerkt, klik je 

onderaan de lijst op 'Complete checklist' (Checklist invullen). Als alle informatie is ingevuld, is 

het overzichtsscherm Measurements to link (Te koppelen metingen) (Te koppelen metingen) 

zichtbaar. 
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Measurements to link (Te koppelen metingen) 

Het scherm 'Measurements to link' bevat een overzicht van alle metingen die zijn geüpload 

van de sensoren naar de tablet. Alle individuele metingen worden vermeld, inclusief de duur 

ervan. Eventuele technische storingen tijdens een meting worden ook aangegeven. 

 

Je kunt kiezen wat je met elk van de metingen op dit scherm wilt doen: 

• Eén of meer metingen aan dit paard koppelen door op 'Select' (Selecteren) te klikken. 

• Een meting verwijderen door op 'Delete' (Verwijderen) te klikken. 

• Ongebruikte metingen kunnen later aan een ander paard worden gekoppeld. 

 

Meetdetails controleren 
Alle meetresultaten kunnen worden gecontroleerd door in het menu 'Measurements' op de 

knop 'Check measurement details' van een specifieke meting te klikken. De resultaten kunnen 

ook worden gedeeld in een rapport. Ga voor meer informatie over het gebruiken, interpreteren 

en delen van de resultaten naar Resultaten interpreteren en Delen van rapporten.  
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Back-ups van metingen en updates van de BLACK-app 

De BLACK-app wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd en je gegevens worden veilig 

bewaard in een back-up op Werkman-servers. Als er iets met je tablet gebeurt, gaan je 

historische gegevens niet verloren maar kunnen ze worden gedownload naar je gerepareerde, 

teruggekregen of nieuwe tablet. Deze functies werken alleen optimaal als de volgende 

voorzorgsmaatregelen worden genomen: 

1. De tablet moet over een WiFi-verbinding beschikken om een back-up te kunnen maken 

van de gegevens. 

2. Als je in een ruimte met WiFi bent, zet je gewoon je tablet aan. 

3. Maak verbinding met het WiFi-netwerk (dat hoeft alleen de eerste keer) en voer het 

wachtwoord in. 

4. Zodra je verbinding hebt met WiFi, wordt automatisch een back-up gemaakt van je 

gegevens. 

5. Als een software-update beschikbaar is, wordt die ook automatisch geüpload. In dat 

geval krijg je misschien een melding van de app dat je metingen opnieuw moeten 

worden geanalyseerd. 

De BLACK-app werkt niet meer 

Wat vervelend! Misschien heb je een onbekende softwarebug gevonden. Zodra je verbonden 

bent met WiFi, ontvangen wij een melding van de storing. We proberen dan een oplossing te 

vinden. In de tussentijd kun je de app en/of meting opnieuw proberen te openen om te kijken 

of dat helpt. Als een bepaalde bug steeds opnieuw optreedt of een meting niet correct is 

geanalyseerd, kun je ons dat laten weten via +31 (0)50 211 3427. 
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Afstandsbediening 

De afstandsbediening is een belangrijk onderdeel van het BLACK-systeem. Je hebt hem nodig 

om sensoren in te schakelen, metingen te starten en te stoppen en om het systeem te laten 

weten wanneer metingen van de sensoren naar de tablet moeten worden geüpload. De 

afstandsbediening bevat de volgende componenten: 

• Afstandsbediening led, indicatie van de status van de afstandsbedining 

• Sensor-leds, er zijn er vier, één per been zoals aangegeven op het paardpictogram. 

Deze geven de status van de sensoren aan. 

• Afstandsbedieningsknop, druk op het Werkman-logo om de afstandsbediening in te 

schakelen. 

• Activeringsmagneet – Onderaan de afstandsbediening vind je een magneet die wordt 

gebruikt om de sensoren aan te zetten. 

• Batterij – De afstandsbediening wordt draadloos opgeladen in het laadstation van de 

BLACK-koffer. Maak de afstandsbediening nooit open. 

 
 

De afstandsbediening wordt ingeschakeld door eenmaal op de knop (het Werkman-logo) te 

drukken. Alle keren dat je daarna op de afstandsbedieningsknop drukt, bedien je het 

metingsproces. De afstandsbediening wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende 

ongeveer 10 minuten niet wordt gebruikt. Informatie over de normale werking van de 

afstandsbediening en het BLACK-systeem vind je in de   
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Verkorte handleiding/meetprocedure.  

De volgende tabel geeft een overzicht van alle led-statussen die je tijdens het gebruik kunt 

zien. 

Patroon Kleur Afstandsbediening-led Sensor-leds 

Voortdurend uit Geen De afstandsbediening is uit 
Sensoren worden niet gedetecteerd door de 
afstandsbediening 

Langzaam 
knipperen 

Groen 
Afstandsbediening gereed om meting te 
starten 

Sensor gedetecteerd en gereed om meting te 
starten 

Snel knipperen Groen Meting wordt uitgevoerd Sensor is aan het meten 

Voortdurend 
aan (tijdens 
indrukken) 

Groen 

(Aan-knop wordt binnen twee seconden 
losgelaten) 
Afstandsbediening start op in 'klaar om te 
meten'-modus 

(Aan-magneet wordt na twee seconden 
verwijderd) 
Sensor start op in 'klaar om te meten'-modus 

Langzaam 
knipperen 

Rood 
Batterij van afstandsbediening is bijna leeg 
(klaar om te meten) 

Batterij van sensor is bijna leeg (klaar om te 
meten) 

Snel knipperen Rood 
Batterij van afstandsbediening is bijna leeg 
(tijdens meten) 

Batterij van sensor is bijna leeg (tijdens meten) 

Voortdurend 
aan 

Rood Er is een fout opgetreden 
Er is een fout opgetreden en een noodstop is 
uitgevoerd 

Langzaam 
knipperen 

Paars - Sensorgeheugen (bijna) vol (klaar om te meten) 

Snel knipperen Paars - Sensorgeheugen (bijna) vol (tijdens meten) 
Langzaam 
knipperen 

Blauw 
Afstandsbediening is in tabletmodus en 
niet verbonden 

Sensor is in tabletmodus en niet verbonden 

Snel knipperen Blauw 
Afstandsbediening is in tabletmodus en 
verbonden 

Sensor is in tabletmodus en verbonden 

Voortdurend 
aan (tijdens 
indrukken) 

Blauw 
(Aan-knop wordt na twee tot vijf seconden 
losgelaten) 
Afstandsbediening start op in tabletmodus 

(Aan-magneet wordt na vijf seconden 
verwijderd) 
Sensor start op in tabletmodus 

Langzaam 
knipperen 

Geel - Sensor is geheugen aan het wissen 
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Sensoren 

Sensoren zijn cruciale onderdelen van het BLACK-systeem en voeren de feitelijke metingen 

van de gangbeweging uit. Alle BLACK-systemen worden geleverd met twee rode 

voorbeensensoren. BLACK Pro heeft bovendien twee zwarte achterbeensensoren. 

  
 

Activeringsgedeelte 
voorsensor 

Activeringsgedeelte 
achtersensor 

Activeren met de activeringsmagneet 

 

De sensoren worden geactiveerd door de activeringsmagneet van de afstandsbediening 

gedurende twee seconden tegen het activateringsgedeelte van elke sensor aan te houden. 

Metingen kunnen dan worden uitgevoerd met behulp van de sensoren. De sensoren schakelen 

automatisch uit als er gedurende 10 minuten geen metingen zijn verricht of geen andere 

interactie is geweest. 

Informatie over de normale werking van de sensoren en het BLACK-systeem vind je in de   
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Verkorte handleiding/meetprocedure. De afstandsbediening geeft de status aan van elke 

sensor via de sensor-leds op de afstandsbediening. Zie Afstandsbediening voor een tabel 

met alle mogelijke led-statussen. 
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Resultaten interpreteren 

Metingen kunnen direct worden geanalyseerd en bekeken in het Het menu Horses of het Het 

menu Measurements. Klik daarvoor op een van de knoppen 'Check measurement details'. 

Zodra de analyse is voltooid (dit kan een paar seconden duren), wordt het scherm Algemeen 

geopend. 

Het tabblad 'General' (Algemeen) bevat een overzicht van de 

metingen en kan worden gebruikt om verschillende metingen te 

vergelijken.  

De tabbladen 'Footfalls' (Voetstappen) en 'Timings' (Tijd) bevatten 

een grafisch en numeriek overzicht van het ritme van de gang van 

het paard.  

Het tabblad 'Analyse' (Analyseren) wordt gebruikt om de 

gangbeweging te bestuderen in 3D- en 2D-grafieken en om landings- 

en breakoverpatronen te bestuderen. Als de betreffende module is 

ingeschakeld, vind je op dit tabblad ook de Ring van Werkman-

functie.  

De tabbladen 'Features' (Kenmerken) en 'Notes' (Notities) zijn voor 

het bekijken van informatie die tijdens de meting over het paard is 

ingevoerd.Hier kunnen ook extra analyseopties worden gevonden.  

 

 

 

 

 

De knop 'Change formation' (Ordening wijzigen) wordt weergegeven 

nadat metingen zijn uitgevoerd voor vier benen. Dit vertelt de app 

welke twee benen moeten worden getoond in weergaven die niet alle 

vier de benen tegelijk laten zien. 

Met de linker- en rechterpijl kun je snel door de verschillende 

metingen voor hetzelfde paard scrollen. 

 

 

De knop met het boekje linksonder opent de instructies voor het tabblad dat op enig moment 

wordt bekeken. Met de verwijderknop in het midden kun je de betreffende meting permanent 

verwijderen. Via de knop rechts kun je rapporten delen.  
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Algemeen 

Het tabblad 'General' toont een overzicht van de meting. Hier kun je de totale duur van een 

meting bekijken, evenals de duur van stappen of draven met elk been en hoeveel passen zijn 

gezet. Als het aantal (gedetecteerde) passen laag is, wordt dit in oranje of rood aangegeven. 

 

 

Vervangen door andere metingen 
Als een meting is geselecteerd, worden automatisch de gegevens voor de linker- en 

rechtervoorvoet naast elkaar weergegeven. Als je verschillende metingen met elkaar wilt 

vergelijken, bijvoorbeeld de rechtervoorvoet vóór het beslaan en dezelfde voet na het beslaan, 

gebruik je de knop 'Replace with other measurement' (Vervangen door andere meting). Met 

deze optie kunnen alleen metingen voor hetzelfde been worden vergeleken.  
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Nadat je op 'Replace with other measurement' hebt geklikt, kun je elk van de eerdere metingen 

voor het specifieke paard selecteren door op de betreffende selectieknop te klikken. Alle 

gegevens in de tabbladen 'General', 'Footfalls', 'Analyse' en 'Timings' geven nu de twee 

verschillende metingen aan die zijn geselecteerd. 

Het been dat wordt vergeleken, is het been dat niet wordt vervangen. Als je bijvoorbeeld het 

linkerachterbeen wilt vergelijken, kies je een ordening waarin het linkerachterbeen wordt 

getoond. Klik vervolgens op 'Replace with other measurement' voor het andere been. Nadat 

je de andere meting hebt geselecteerd, hebben alle getoonde gegevens betrekking op het 

linkerachterbeen.  
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Speed set  

 

 

 

 

 

Meting overzicht, aantal stappen (links), gemiddelde snelheid (midden) en de gewenste snelheid (rechts) 

Invloed van snelheid 
Snelheid variaties tijdens het meten van een paard is niet te voorkomen. Zeker wanneer wij 2 

metingen met elkaar willen vergelijken hebben wij te maken met snelheidsvariaties. Tijdens de 

doorontwikkeling van Werkman BLACK hebben wij een sterke relatie gevonden tussen de 

snelheid en verschillende parameters. BLACK maakt gebruik van deze natuurlijke variaties om 

relaties tussen de parameters te bepalen.  

Door op de knop ‘Speed Set’ te drukken kunnen de parameters worden berekend op een 

gewenste snelheid. Op deze manier kan er een eerlijk vergelijk worden gemaakt tussen 2 

metingen met 2 verschillende snelheden die elkaar overlappen.  

Bij het veranderen van de snelheid in Speed Set zullen veel parameters veranderen maar 

sommige ook niet. Parameters die veranderen door de functie Speed Set zullen in de rest van 

deze manual worden aangegeven als ‘snelheid gerelateerd’. 

Gewenste snelheden gemaakt in Speed Set zullen relatief dicht in de buurt moeten zitten van 

de gemiddelde snelheid van de meting zelf.  
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Footfalls (Voetstappen) 

Het tabblad 'Footfalls' laat een grafische weergave zien van de gangtiming. Hiermee kunnen 

asymmetrie en veranderingen in timing worden vastgesteld. De initiële weergave toont de 

voetstappen in de vergelijkingsmodus 'Compare' (Vergelijkend). De andere modus is 'Chrono'. 

Ga voor meer informatie naar de modi 'Compare'- en 'Chrono'-modi. Voetstapgrafieken zijn 

gebaseerd op alle passen, maar worden weergegeven met behulp van een klein aantal 

gemiddelde passen om snel het ritme van de gang te kunnen visualiseren. 

 

De verschillende fasen in een pas worden gevisualiseerd zoals in de onderstaande afbeelding 

wordt uitgelegd. 

 

De horizontale as is het tijdverloop van links naar rechts. Het gekleurde deel geeft het 

middelste deel van de steunfase weer, d.w.z. de tijd dat de hoef plat op de ondergrond steunt. 

De grotere witte pijl aan de rechterkant van het middelste deel van de steunfase staat voor de 

breakovertijd; de tijd dat de hiel van de grond omhoog beweegt terwijl de teen nog contact 

houdt met de grond. De dunne lijn tussen twee steunfases is de zwaaitijd, d.w.z. het moment 
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dat de hoef door de lucht beweegt. De smalle witte pijl aan de linkerkant van het middelste 

deel van de steunfase geeft de landingstijd aan; de tijd tussen het eerste contact van de hoef 

met de ondergrond en het moment dat de hoef plat op de grond staat en in relatieve rust is. 

Het patroon van een enkele pas wordt in de voetstapgrafieken tot drie keer herhaald. 

De informatie gegeven in Footfalls is Snelheid gerelateerd. Ga naar paragraaf Speed Set voor 

meer informatie.  

'Compare'- en 'Chrono'-modi 
Met de knop rechts onderin schakel je tussen de twee weergavemodi voor voetstappen: De 

standaard modus 'Compare' (Vergelijkend) en de modus 'Chronological' (Chronologisch). 

 

De chronologische weergave toont dezelfde gegevens als de vergelijkende weergave, maar 

in chronologische volgorde, overeenkomstig het gangritme van het paard. De vergelijkende 

weergave verwijdert geïdealiseerde faseverschillen zodat verschillen en asymmetrie makkelijk 

kan worden opgemerkt. Het volgende voorbeeld laat dezelfde meting zien in vergelijkende en 

chronologische weergave: 

  
Vergelijkend Chronologisch 

 

De chronologische weergave aan de rechterkant laat zien dat het natuurlijke ritme rechtsvoor, 

linksachter, linksvoor, rechtsachter is, met in stap ongeveer 25% faseverschillen, zoals te 

verwachten. Ook draf wordt weergegeven, met de paarsgewijze diagonalen bij een 

faseverschil van ongeveer 50%. Het is duidelijk dat voor beide diagonalen het achterbeen iets 

eerder landt en afrolt dan het voorbeen. 

De vergelijkende weergave verwijdert de 25% en 50% faseverschillen. De vergelijkende 

weergave toont een lichte asymmetrie voor dit paard. In stap en draf is de start van de 

breakoverfase van het rechterachterbeen vertraagd. In stap wordt de landing van het linker 

voorbeen vroeg ingezet. Deze weergave laat ook zien dat in stap de voorbenen iets voor zijn 

op de achterbenen, terwijl ze in draf iets verlaat zijn. 
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De visualisatie en identificatie van dergelijke tijdsverschillen zijn functies waarmee Werkman 

BLACK zich onderscheidt. Deze verschillen kunnen wijzen op kreupelheid of zijn mogelijk het 

resultaat van correctieve maatregelen. Je moet in beide gevallen aan de hand van het 

voetstappendiagram de timing van de gangen kunnen meten en controleren.  
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Analyze (Analyseren) 

Dit scherm toont animaties en grafieken die de beweging van de gang van het paard laten 

zien. Bovenin kun je kiezen uit drie of vier interessegebieden: breakover (afrol), swing (zwaai) 

en landing en, indien ingeschakeld, Ring of Werkman (Ring van Werkman). In alle 

subschermen kun je je specifiek richten op stap of draf door rechts bovenin het scherm op een 

van de twee opties te klikken. Sommige subschermen hebben onderaan een voortgangsbalk 

waarmee je de animaties kunt afspelen en er doorheen kunt lopen. 

 

Swing (Zweefmoment) 
'Swing' laat een animatie zien van de mediaan in stap of in draf. De mediaan is de scheiding 

tussen de hoogste en de laagste helft van alle waarden van alle gemeten stappen. De mediaan 

vertegenwoordigt de gemiddelde gang van het paard.  

De animatie heeft drie verschillende weergavemodi die rechts onderaan de pagina kunnen 

worden geselecteerd: perspective, side en top (perspectief, zijkant en bovenkant). Dezelfde 

weergavemodi kunnen worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu links bovenaan het 

scherm: overview, hoof height and sideways movement (overzicht, hoefhoogte en zijwaartse 

beweging) tonen dezelfde weergave. 

   
Perspective (overview) Side (hoof height) Top (sideways movement) 
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In alle weergaven wordt de mediaanbeweging aangegeven door de heldere lijn en de 

beweging van de hoef. In de perspectiefweergave geeft het gekleurde deel de hoogte aan. 

In de zij- en bovenkantweergaven geeft het gekleurde deel het 90% percentiel aan. Dit 

betekent dat 90% van alle bewegingen binnen dit bereik vallen. Het bereik is niet ingesteld op 

de volledige 100%, zodat er ruimte is om misstappen of uitschieters automatisch uit de visuele 

weergave te verwijderen. 

Tijdens het afspelen van de animatie wordt de timing gecorrigeerd voor faseverschillen tussen 

de benen om verschillen en asymmetrie te kunnen bestuderen. Deze fasecorrectie is dezelfde 

die wordt gebruikt in de vergelijkende modus onder 'Footfalls'. Zie 'Compare'- en 'Chrono'. 

De animatie kan op verschillende snelheden worden bekeken. In de linkerbenedenhoek kan 

de snelheid worden ingesteld op normaal. Dit is de werkelijke snelheid van de bewegingen. 

Metingen kunnen worden vertraagd tot verschillende fracties van de normale snelheid. 

De voorwaartse en zijwaartse beweging is Snelheid gerelateerd Ga naar paragraaf Speed Set 

voor meer informatie. 

Perspective (perspectief) 

In deze weergavemodus kun je de hoek van de weergave wijzigen en inzoomen door twee 

vingers op het scherm te plaatsen en de weergave te draaien. 
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Side (zijkant) 

Deze weergavemodus laat de hoogte van de hoef zien tijdens de zwaaifase. In deze grafiek 

worden de maximale hoogte en locatie aangegeven. De mediaanpaslengte wordt ook 

aangegeven. 

 

Top (bovenkant) 

Deze weergave laat zien wanneer de maximale afwijkingen, zowel lateraal als mediaan, 

worden bereikt en waar dat gebeurt. De mediaanpaslengte wordt ook aangegeven. 
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Breakover 
Links bovenin het tabblad 'Breakover' kunnen twee weergaven worden gekozen: 'Breakover 

location' (Breakoverlocatie) om een 2D-grafiek te bekijken en 'Breakover animation' 

(Breakoveranimatie) voor een 3D-animatie van de breakover. 

Breakover location (locatie) 

'Breakover location' opent een nieuw 

scherm waarop je de 

breakoverlocaties van alle passen in 

stap of draf kunt bekijken. De 

breakoverlocatie wordt bepaald net 

voordat de hoef loskomt van de 

grond. De breakoverlocatie is 

kleurgecodeerd. Het donkerste rood 

geeft de locatie aan waar breakover 

in de meeste gevallen plaatsvindt. De 

lichtere tinten rood tonen alternatieve 

locaties waar het paard de teen 

afrolde, maar minder vaak of soms 

slechts één keer. De weergave wordt 

gepresenteerd als de voetafdruk links 

op de grond, van bovenaf gezien. De 

mediane duur van de breakover 

wordt onder elke afbeelding 

weergegeven. De gegeven tijd is 

Snelheid gerelateerd. Ga naar 

paragraaf Speed Set voor meer informatie. 
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Breakover animation (animatie) 

De 'Breakover animation' kan 

worden gebruikt om de mediane 

breakoverbeweging van elke 

gang nauwkeurig te bekijken. 
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Landing 
Links bovenin het scherm Landing kunnen twee weergaven worden gekozen: 'Landing 

location' (Landingslocatie) om een 2D-grafiek te bekijken en 'Landing animation' 

(Landingsanimatie) voor een 3D-animatie van de landing. 

Landing location (locatie) 

De weergave van landing lijkt op 

die van de breakoverlocatie. De 

locatie van het eerste contact 

tijdens het neerkomen wordt voor 

alle passen weergegeven met 

dezelfde kleurcodes als voor 

breakovers. Onder elke 

afbeelding wordt de mediane duur 

van de landing weergegeven. De 

gegeven tijd is Snelheid 

gerelateerd. Ga naar paragraaf 

Speed Set voor meer informatie. 
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Landing animation (animatie) 

De landingsanimatie kan worden 

gebruikt om de mediane 

landingsbeweging van elke gang 

nauwkeurig te bekijken. 
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Ring of Werkman (RoW) 
De 'Ring of Werkman' is een geanimeerde weergave van de volledige steunfase: het moment 

waarop de hoef de grond raakt. Het eerste contact met de grond, de beweging tijdens de 

steunfase en het breakoverpunt tijdens breakover. De 'Ring of Werkman' toont alle hoeken 

waaronder dit gebeurt, bij zowel stappen als draven, op zowel een harde als zachte 

ondergrond.  

 

Niet de druk wordt weergegeven, maar de beweging die wordt ingezet door de 

druk die de grond op de hoef uitoefent. 

 

 

De animatie omvat de volgende onderdelen: 

 

Een statische zwarte lijn die de hoek van de hoef toont op elk 
moment tijdens de steunfase. 

 

Een rode cirkel die aangeeft welke tijdsperiode door de 'Ring of 
Werkman' wordt weergegeven. 

 

De gekleurde ring is een geanimeerde (halve) cirkel die in de tijd 
verandert om bij benadering aan te geven wat de positie van de hoef 
is ten opzichte van de grond.  

 

Een omgekeerde driehoek die het punt aangeeft van het eerste 
contact tussen de hoef en de ondergrond. Dit is de start van de 
landingsfase. 

 

Een ruit die het eind van de landingsfase/de start van het middelste 
deel van de steunfase markeert. De hoef vertoont nu een platte hoek 
ten opzichte van de grond. Na dit moment in het middelste deel van de 
steunfase kan er nog beweging plaatsvinden. 
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Een omhoog wijzende driehoek markeert de start van de 
breakoverfase. De breakover begint wanneer de hiel van de hoef 0,5 
graden van de grond is losgekomen. 

 
De gekleurde ring in de 'Ring of Werkman' is een geanimeerde (halve) cirkel die in de tijd 
verandert om bij benadering aan te geven wat de positie van de hoef is ten opzichte van de 
grond. De gekleurde ring is gelijkmatig gekleurd wanneer de hoef plat op de grond staat 
(middenpositie 'Ring of Werkman'). Bij grotere hoeken, als de hoef de grond aan één kant 
raakt, is de ring een halve cirkel. Hoe kleiner de halve cirkel, hoe meer wordt geconcentreerd 
op één plek en hoe groter de hoek is ten opzichte van de grond.  
 
Je kunt de voortgangsbalk onder aan het scherm gebruiken om de animatie af te spelen en 
er doorheen te lopen.  
 
Het blauwe ondersteuningsraster is standaard ingesteld op een hoek van 10 graden. Elk 

vierkant in het blauwe raster staat voor 2 graden. Je kunt dit scherm ook in- en uitzoomen. 

De graden per vierkant veranderen overeenkomstig mee! 

De gegeven tijden onder de grafiek zijn Snelheid gerelateerd. Ga naar paragraaf Speed Set 

voor meer informatie. 

Tijdens de landing  

De Ring is tijdens de landing een halve cirkel. De onderstaande afbeelding is van een dravend 

paard. Dit specifieke paard landt met zijn hoef in een hoek van ruim 9 graden aan de kant van 

de hiel en 2 graden lateraal. 

   

De Ring van Werkman tijdens het landen 
Benadering van de feitelijke hoefpositie tijdens het 

landen 
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Tijdens het middelste deel van de steunfase 

Tijdens het middelste deel van 

de steunfase en op een harde 

ondergrond bevindt de hoef 

zich meestal vlak op de 

ondergrond. De ring is dus 

volledig en de gehele omtrek is 

gelijkmatig gekleurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een zachte ondergrond 

zorgt de hoef vaak voor een 

scheve indrukking. Voor een 

correcte visualisatie moet een 

zogenoemde combimeting 

worden uitgevoerd. Zie   
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Typen ondergrond en combimetingen. 

Hier wordt een voorbeeld gegeven van het middelste deel van de steunfase zoals gemeten 

op een zachte ondergrond door middel van een combimeting. In dit specifieke geval is de 

oriëntatie van de hoeven richting de hiel ruim 2 graden. De rechterhoef is ook iets meer 

mediaal geplaatst, met 1 graad. 

 

 

 

 

 

 

 

Op een harde ondergrond is de hoef tijdens de steunfase ongeveer parallel aan de grond. Het 

contact is compleet en de Ring is volledig ingekleurd. Tijdens de steunfase kan de hoef nog 

steeds bewegen. Dit kan worden verklaard door het hoefmechanisme. Belasting van het 

been tijdens de steunfase resulteert in een kleine vervorming van de hoef. De vervormingen 

worden door de BLACK-sensoren gemeten en zijn zichtbaar in de Ring van Werkman als 

kleine veranderingen, meestal van minder dan een halve graad.  
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De Ring van Werkman tijdens het middelste deel van 

de steunfase op een harde ondergrond 
Benadering van de hoefpositie tijdens het middelste 

deel van de steunfase 
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Breakover 

Het begin van breakover wordt aangegeven met een naar boven wijzende driehoek. De 

standaardschaalverdeling toont de breakover tot 10 graden. Door uit te zoomen kun je de 

volledige breakover visualiseren totdat de hoef loskomt van de grond (hoef van de grond). 

 

 

  
De Ring van Werkman tijdens breakover Benadering van de hoefpositie tijdens breakover 
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Features (Kenmerken) 

Gegevens die tijdens de meting zijn ingevoerd, kunnen worden bekeken en gewijzigd op het 

scherm 'Features'. 
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Timings (intervallen) 

Het scherm 'Timings' toont een tabel met variabelen voor stap of draf. Druk op de stap- of 

drafknop om van gang te wisselen. De mediane duur van de steunfase, breakover, zwaaifase 

en landing wordt in het zwart weergegeven. De gegeven tijden zijn Snelheid gerelateerd. Ga 

naar paragraaf Speed Set voor meer informatie. 

De mate van variatie wordt weergegeven in het grijs om bij benadering aan te geven 

waarbinnen 90% van de waarden liggen. Het verschil geeft je een idee van het verschil tussen 

het linker en rechter been. Een grote variatie kan verschillende oorzaken hebben: de meting 

zelf kan enige variatie vertonen of het paard dat werd gemeten was niet op zijn gemak of liep 

onregelmatig tijdens de meting. Na verloop van tijd zal je beter in staat zijn een dergelijke 

variatie te interpreteren. 
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Notes (Notities) 

Op dit scherm kunnen notities, foto’s en films worden toegevoegd, bekeken en gewijzigd.  

  

Als je een nieuwe notitie wilt toevoegen, druk je op 'Add a note' (Een notitie toevoegen). Als 

je bestaande notities wilt bekijken of bewerken, druk je op 'Edit note' (Notitie bewerken). Druk 

op 'Save' (Opslaan) om wijzigingen te accepteren of op 'X' om het toevoegen of aanpassen 

van een notitie te annuleren. Schakel het selectievakje 'Share' (Delen) in voor notities die in 

een rapport met anderen kunnen worden gedeeld. Zie Delen van rapporten. 

Wanneer je een Foto of film wil toevoegen druk je op ‘Add a photo or video’ (een foto of 

video toevoegen) 
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Extra modules 

De volgende extra modules zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor je Black-systeem:  

De ‘Ring van Werkman’ is een analyseverbetering waarmee je kunt analyseren wat er tijdens 

de volledige steunfase met de hoef gebeurt.  

Met de ‘High Speed-module’ (nog NIET beschikbaar) kun je gangen meten bij hoge 

snelheden die kenmerkend zijn voor snelle dravers (snelheden van meer dan 18 kpu).  

De ‘Hind Sensors-module’ is automatisch beschikbaar bij aankoop van het Black Pro-

systeem of als Black Lite wordt geüpgraded naar Black Pro, zodat ook de achterhoeven 

kunnen worden gemeten. 

Ring of Werkman (RoW) 

De Ring van Werkman is een optionele module die de steunfase uiterst gedetailleerd 

weergeeft. Met deze module wordt de positie van de hoef ten opzichte van de ondergrond 

weergegeven, aan de hand waarvan de drukverdeling onder de hoef kan worden bepaald. 

Bij gebruik met een combimeting (zie   
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Typen ondergrond en combimetingen toont het ook de oriëntatie en de geschatte 

drukverdeling tijdens het middelste deel van de steunfase op een zachte ondergrond. Ga 

voor meer informatie naar Ring of Werkman. 

 

 

Hind Sensors 

Met deze module kunnen de achterbenen worden geanalyseerd. De module is automatisch 

beschikbaar bij aankoop van of een upgrade naar BLACK Pro. 

 

Optimaal profiteren van je BLACK-systeem 

Het kan moeilijk zijn de gang van een dier te meten en er kunnen daarbij veel indirecte variaties 

optreden. Het vergt training en ervaring om met zekerheid te kunnen bepalen welke details je 

wel of niet kunt kwantificeren. Profiteer optimaal van je Werkman BLACK-systeem door je 

metingen zorgvuldig voor te bereiden en kritisch te zijn. De waarde van de informatie die je uit 

een meting haalt, neemt toe wanneer je rekening houdt met het volgende: 

1. Start vanuit een stilstaande positie en breng het paard pas in beweging nadat de 

sensoren zijn begonnen met meten en dat via de afstandsbediening hebben 

aangegeven. 

2. Laat het paard in een rechte lijn op een vlakke ondergrond stappen en draven. 

3. Het paard moet zo recht mogelijk lopen. 

4. Het paard moet zo ontspannen mogelijk zijn. 

Het meten zelf is eenvoudig. Om bruikbare gegevens te verzamelen, moet je echter kritisch 

naar je omgeving kijken. Als tijdens de meting iets niet volgens plan verloopt, stop je de meting 

en voer je op dat punt gewoon een nieuwe meting uit. Het is beter om de eerste meting te 

verwijderen en een goede tweede meting te hebben dan om een lange meting te hebben die 

het gemiddelde vormt van een slechte en een goede meting. 
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Zorg ervoor dat de persoon die het paard laat stappen en draven dat correct doet. Het paard 

moet zo recht mogelijk lopen en zo ontspannen mogelijk zijn. Als je het paard door de tijd heen 

met zichzelf wilt vergelijken, moet je vergelijkbare metingen uitvoeren. Meet het paard op de 

manier die het paard het beste weergeeft. 

Voeg notities toe. Maak notities voor jezelf als er tijdens de meting iets gebeurt, als je iets 

opviel of zelfs als het een bijzonder goede meting was. Als je een half jaar verder bent, herinner 

je je de omstandigheden of details van een specifieke meting niet meer. Je kunt notities 

toevoegen via de pagina met meetdetails in de Black-app. 
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Typen ondergrond en combimetingen 

Metingen met het Werkman BLACK-

systeem kunnen worden uitgevoerd op een 

harde en een zachte ondergrond. 

Parameters met betrekking tot hoefhoek en 

-oriëntatie tijdens het middelste deel van de 

steunfase kunnen op een zachte 

ondergrond normaal gesproken niet worden 

vastgesteld, omdat de indrukking van de 

hoef onbekend is. Je kunt dit oplossen door 

een zogenoemde combimeting uit te 

voeren. Een combimeting is een enkele 

meting waarbij het paard kort op een harde 

ondergrond loopt vlak voordat het in stap en 

draf over de beoogde zachte ondergrond 

wordt geleid.  

 

Het correct uitvoeren van een 

combimeting kan lastig zijn. Zorg 

ervoor dat het paard met elk been 

ten minste vijf passen op de harde ondergrond zet voordat je het naar de zachte ondergrond 

brengt. Een geslaagde combimeting wordt vermeld in het scherm 'General'. 

De onderstaande tabel laat zien welke verschillen zich in de analyse kunnen voordoen. 

 

Parameter Harde ondergrond 
Zachte ondergrond 
(incl. snelle dravers) 

Combi-ondergrond 

Procedure 

Start de meting 
Stap op hard (20) 
Draaf op hard (20) 

Stop de meting 

Start de meting 
Stap op zacht (20) 
Draaf op zacht (20) 

Stop de meting 

Start de meting 
Stap op hard (5) 

Stap op zacht (20) 
Draaf op zacht (20) 

Stop de meting 

Resultaten zijn 
representatief voor 

Harde ondergrond Zachte ondergrond Zachte ondergrond 

Duur 
   

Aantal passen 
   

Hoefhoek Alleen voor Nee Alleen voor 

Footfalls 
   

Pad zwaaifase 
   

Pad breakover 
   

Landingspatroon 
   

Indrukking ondergrond 
(middelste deel 
steunfase Ring van 
Werkman) 

Nul wordt verondersteld 
Nee, nul wordt 
weergegeven  

Timings 
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Delen van rapporten 

Je kunt de resultaten delen in een rapport door op de knop voor delen te klikken. Op 

de Werkman-server wordt dan een rapport gegenereerd. Je kunt via e-mail een link 

naar dit rapport verzenden. Voor deze functie is een internetverbinding nodig. 

Het genereren van een rapport kan 30 seconden tot 1 minuut duren. 

Links naar de rapporten worden willekeurig gegenereerd, maar gedeelde 

rapporten kunnen worden bekeken door iedereen die de link heeft. Let erop 

dat je geen vertrouwelijke informatie deelt. Notities worden alleen in het rapport 

opgenomen als het selectievakje 'Share' is aangevinkt.  

BELANGRIJK: Je moet op je tablet een app of programma voor e-mail 

hebben (zoals Gmail of Outlook) om het rapport naar derden te kunnen 

verzenden.  
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Onderdelen vervangen of toevoegen 

Voor informatie over het vervangen of toevoegen van onderdelen ga je naar onze website 

www.werkmanblack.com of neem je contact op met onze klantenservice.  

Nieuw klittenband bestellen 

Als je nieuw klittenband wilt bestellen, ga je naar onze website of neem je contact op met onze 

klantenservice.  

Bonding wizard 

Je BLACK-systeem wordt standaard geleverd met alle sensoren en de afstandsbediening. Je 

hebt de Bonding wizard niet nodig wanneer je een nieuw gekocht BLACK-systeem voor 

de eerste keer gebruikt. Als je op een later moment een onderdeel moet vervangenof 

toevoegen, kun je de Bonding wizard nodig hebben. 

 

Als je een nieuwe afstandsbediening of sensor aan je BLACK-systeem moet toevoegen, ga je 

naar 'Instellingen' en druk je op Bonding wizard rechts bovenin het scherm. Het scherm 'Sensor 

and remote bonding wizard' (Verbindingswizard voor sensor en afstandsbediening) wordt 

geopend: 
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Haal alle sensoren en de afstandsbediening uit de laadstations/koffer. Telkens wanneer je dit 

proces uitvoert, kun je alle sensoren en de afstandsbediening verbinden. 

 

 

Selecteer welke sensoren je wil verbinden, ‘Front sensors’ (voorbeen sensoren) of ‘Front and 

hind sensores’ (voor en achterbeen sensoren). 
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Volg de instructies op het scherm van de app. De activeringsmagneet onder de 

afstandsbediening en het activeringsgebied op de sensor moeten gedurende vijf seconden 

tegen elkaar aan worden gehouden (zie hieronder) totdat de sensor wordt weergegeven in de 

lijst 'Connected sensors' (Verbonden sensoren) op je scherm. 

   

Activeringsgedeelte 
voorsensor 

Activeringsgedeelte 
achtersensor 

Activeren met de activeringsmagneet 
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Zodra de sensor is verbonden, wordt in de lijst rechts naast de betreffende sensor een getal 

weergegeven. 

 

Nadat alle sensoren zijn verbonden, wordt de afstandsbediening verbonden. 
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Nadat alle sensoren en de afstandsbediening zijn verbonden, kunnen ze aan de tablet worden 

gekoppeld door op 'Bond set' (Verbinding instellen) te drukken. De rechtervoorsensor wordt 

weergegeven met een 'Black-' serienummer waaraan 'S1' is toegevoegd. Aan het 

serienummer van de linkervoorsensor is 'S2' toegevoegd en de afstandsbediening heeft 'R1'. 

Aan de serienummers van eventuele achtersensoren is 'S3' en 'S4' toegevoegd 

(respectievelijk linksachter en rechtsachter). 

 

Je vervangende of extra hardware is nu gekoppeld en klaar voor gebruik. Druk op 'Exit wizard' 

(Wizard afsluiten) om door te gaan met het gebruik van het BLACK-systeem. 
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Gebruiksvoorwaarden en onderhoudsadvies 

Tablet 

De tablet wordt alleen gebruikt voor de BLACK-app. Als op de tablet andere 

software wordt gedownload, kan dat de werking van de BLACK-app verstoren 

en kunnen gegevens verloren gaan. Dit is de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker. Als gegevens verloren gaan, worden kosten in rekening gebracht 

als de app moet worden vernieuwd. 

Adapter 

Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Schade die ontstaat door het gebruik van een niet-

originele oplader wordt niet vergoed.  

Sensoren reinigen 

Spoel de sensoren alleen met lauwwarm water af. 

Gebruik van klittenband 

Gebruik alleen het meegeleverde klittenband. Het is uitgebreid getest om de sensoren onder 
alle omstandigheden op hun plaats te houden. Schade die ontstaat door het gebruik van ander 
klittenband is voor risico van de koper.  

Temperatuur/blootstelling aan de zon 

Stel het systeem niet bloot aan temperaturen lager dan -10 graden Celsius en hoger dan +45 

graden Celsius. 
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