
Dit document bevat beschrijvingen van de verschillende onderdelen binnen 
het analyse rapport dat u verkrijgt door middel van een meting met het 

Werkman Black systeem. 

GANG ANALYSE RAPPORT

BLACK
SEE THE UNSEEN



ALGEMEEN 

Het tabblad 'Algemeen' 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
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RH (Rechts Achter)(Links Achter) LH

RF (Rechts Voor)(Links Voor) LF

Bovenstaand een schema�sch overzicht van sensorplaatsing en aanduiding: 



Voetstappen laat een gra�sche weergave zien van de gangtiming. Hiermee kunnen asymmetrie en veranderingen in timing 
worden vastgesteld. Voetstapgra�eken 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 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. 

VOETSTAPPEN 
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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 op de grond, van bovenaf gezien. De mediane duur van de breakover wordt onder elke 
afbeelding weergegeven. 

STAP - BREAKOVER

BREAKOVER 
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STAP - HOEF HOOGTE

ZWEEFMOMENT 

Zweefmoment (Swing) 
'Zweefmoment' laat de mediaan in stap of in draf zien. De mediaan vertegenwoordigt de gemiddelde gang van het paard. 

Zijkant (Side) 
Deze weergavemodus laat de hoogte van de hoef zien tijdens de zwaaifase. In deze gra�ek worden de maximale hoogte 
en locatie aangegeven. De mediaanpaslengte wordt ook aangegeven.
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STAP - ZIJWAARTSE BEWEGING

ZWEEFMOMENT 

Bovenkant (Top) 

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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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. 

LANDING 

STAP
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De 'Ring of Werkman' is een 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. 

Het blauwe ondersteuningsraster is standaard ingesteld op een hoek van 10 graden. Elk vierkant in het blauwe raster staat voor 2 graden

Tijdens de landing
De Ring is tijdens de landing een halve cirkel. De onderstaande afbeelding is van een dravend paard. Dit speci�eke paard landt met zijn 
hoef in een hoek van ruim 9 graden aan de kant van de hiel en 2 graden lateraal.

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.

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.

STAP

RING OF WERKMAN 

De Ring van Werkman �jdens het landen Benadering van de feitelijke hoefposi�e �jdens het landen
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STAP

INTERVALLEN 

Het scherm 'Timings' toont een tabel met variabelen voor stap of draf. De mediane duur van de steunfase, breakover, zwaaifase 
en landing wordt in het zwart weergegeven. 

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. 
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