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Welkom op onze hengstenkeuring, editie 2019. 
 
Beste liefhebber, hartelijk welkom op deze 48ste editie van 
de hengstenkeuring te Oud-Heverlee georganiseerd door 
het Belgische Haflingerstamboek. We hebben er lang naar 
uitgekeken, het aftellen is al even begonnen maar op 9 
februari is het zover! De jaarlijks terugkeerbare 
hengstenkeuring is een hoogdag voor onze vereniging, 
voor de Haflinger en de fokkerij in België.  Het is dan ook 
hét grootste evenement van het jaar dat ook zo’n groot 
aantal aan Haflingerliefhebbers in België kan 
samenbrengen. Het is een dag dat bekende 
Haflingerfokkers en minder gekende Haflingerliefhebbers, 
of gewoonweg geïnteresseerden die op ontdekking zijn 
wat een Haflinger is, elkaar treffen op één centrale plaats. 
Onze vereniging brengt jullie samen omdat jullie dezelfde 
voorliefde en passie delen: Het Haflingerpaard. Hartelijk 
welkom aan iedereen !  
 
• Zien en gezien worden  
Je hoeft geen expert noch kenner te zijn om 
aanwezig te zijn. Enige voorliefde voor de 
“Haflinger” als paardenras is mooi 
meegenomen. Het is vooral een dag om je 
ogen de kost te geven, om vol bewondering 
de voskleurige paarden met blonde manen en 
staart te bekijken in stand of in beweging: al 
dravend, galopperend of springend, ze willen 
opvallen en dat zal je zien ook ! Bij een goede 
presentatie en een mooi resultaat, zijn 
supporters en hengstenhouder blij… alles 
draait om kijken, zien en gezien worden 
vandaag. Of je het nu uiteindelijk eens bent 
met het resultaat van de jury of niet, het is 
vooral een dag om ook je eigen mening te 

vormen. Om het gesprek met anderen aan te gaan en je 
eigen oordeel dan af te toetsen met hoe anderen denken… 
allemaal met als doel om als fokker een hengst te kiezen 
die een leuke match kan opleveren met die merrie die thuis 
op stal staat. 
 
We krijgen 15 hengsten te zien : Alcanar van 
Frankenastate, Mojito,  liz. Wesir, liz. Monet, liz. Sterngold, 
Sternblick de l’Our, liz. Wales, liz. Maximus, liz. Spielberg, 
Armano oet de Broekstreek, liz. Neustar, liz. Bergdorf, en 
liz. Almquell, Amore van de Waaienburghoeve en liz. 
Arachon. Deze zullen gepresenteerd worden in vaste 
rubrieken gebaseerd op leeftijd. Ze zullen één voor één 
exterieurmatig beoordeeld worden en dit volgens de 
internationaal geldende standaarden van het Haflingerras. 
Daarnaast zijn er heel wat hengsten die voor het leven zijn 
goedgekeurd, ook deze vind je allemaal in de catalogus. We 
zijn trots dat onze hengstenhouders zoveel moeite doen 
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om blijvend moderne vaderdieren uit de zeven 
verschillende bloedlijnen aan jullie te presenteren wat 
uitermate goed en een pluspunt is voor bloedspreiding 
binnen onze eigen fokkerij. Opnieuw worden enkele 
nominaties vastgelegd die de geschiedenisboeken zullen 
ingaan. De nieuw goedgekeurde hengsten krijgen hun 
definitief TK-nummer en er worden nieuwe kampioenen 
gekozen. Weet je de top drie nog van vorig jaar ? juist : liz. 
Woodland, liz. Almquell, liz. Wales. Het reglement schrijft 
voor dat een hengst tot 3 maal kampioen kan worden in 
zijn carrière. Nadat liz. Woodland drie opéénvolgende 
jaren kampioen werd is het dus tijd voor een nieuwe 
kampioenhengst. Ook benieuwd? #IedereenBenieuwd 
 

• FreePodium 2019 
Twee jaar terug lanceerden we voor het eerst dit initiatief 
#FreePodium. Je krijgt de mogelijkheid om wat je kan en 
doet met je Haflinger in de spotlights te zetten. Dit kan heel 
uiteenlopend zijn en dat gaan we ook te zien krijgen. Enkele 
hengsten, die ook op de keuring komen, zullen zich ook van 
een andere kant laten zien : liz. Spielberg aan de lange 
teugel. Liz. Maximus gaan we zien springen en liz. Monet 
zal een demo gehoorzaamheidstraining aan jullie 
presenteren. Daarnaast gaan we ook kunnen genieten van 
een Spaans dressuurnummer en een pas de deux, een 
mooie variatie van  hoe onze Haflinger gebruikt kan 
worden. We danken hiervoor Aurore, Wendy, Stephanie, 
Celine en de ruiters van stal Everdijhof. 

 

• #NewsFlash  - een extra BHV-newsletter  
Deze BHV-NewsFlash is een “light”-versie van de BHV-
Newsletters waarmee we vorig jaar van start zijn gegaan. 
Als lid van de vereniging kreeg je niet alleen twee Haflinger 
Revues in de bus, ook tot 10 maal toe werd een goed 
gevulde BHV-Newsletter naar de leden gestuurd, wat tot 
50 pagina’s extra informatie over de vereniging en het 
Haflingerpaard opleverde. Heb je die als lid niet 
ontvangen? Breng ons dan zeker op de hoogte van je email 
adres want deze BHV-Newsletters worden digitaal 
verstuurd. Ben je nog geen lid van onze vereniging en wens 
je ook onze publicaties te ontvangen (Haflinger Revue, 
Newsletters,… en zoveel meer) ? Stort dan 50 euro op 
rekening nummer  BE78 4021 0240 2186 en bezorg ons 
jouw gegevens – info@haflingerbelgie.be 
 
• “#10/20/30/40yearsChallenge” - “Wist je dit nog”? 
Enkele weken terug is er op de sociale media een nieuwe 
hype ontstaan: “#10yearChallenge”, met als doel om 10 
jaar terug te vergelijken met vandaag.  Dit doen we nu in 
deze BHV-NewsFlash. Weet jij nog wie er de 
kampioenslinten droeg in 2009? in 1999 ? in 1989 ?  … of in 
1979 ?    #denkwerk - Liefhebbers die deze tijden nog 
hebben meegemaakt zitten nu  hardop te denken maar 
worden er tegelijkertijd  even stil van …  waar is die tijd 
naartoe!                            
 
#BHV  #HK2019  #Next-BHV-Newsletter #Februari 

 


