
Hengstenkeuring van het Vlaams Paard 2017: 

Op zondag 5 maart werd in het Bloso centrum te Waregem onder een ruime 

publieke belangstelling de jaarlijkse hengstenkeuring van het Vlaams Paard 

gehouden. Met een volle tribune en heel wat kijklustigen aan de zijkant, was de 

opkomst behoorlijk. 

-Twee hengsten werden vorig jaar reeds goedgekeurd, en moesten dit jaar 

opnieuw aangeboden worden voor hun tweede keuringsjaar: 

 

-Homerville Prince (1.88 m.) van Jurgen Talpe uit Komen werd voor het tweede 

jaar opnieuw goedgekeurd. Wat er tijdens de veterinaire keuring vooral in het 

oog sprong bij Prince, was zijn uitzonderlijke droge en harde benen, iets wat 

voor een trekpaard kan tellen. Verder wist hij de jury vooral te bekoren door 

zijn grote en ruime stap, en vooral door zijn energieke tactmatige draf die 

vanuit de achterhand gestuwd wordt. Dit kon hij tenvolle etaleren tijdens de 

bereden proef. 

Homerville Prince werd goedgekeurd met een totaalscore van 80,90 procent. 

 

-Quatro Van Ter Bracht (1.87 m.) van Philip Cornelis uit Lamskouter werd 

eveneens voor de tweede maal goedgekeurd. Quatro viel bij de jury vooral in 

de smaak door zijn rastypische uitstraling. Een grootramig paard met een lange 

hals. Een hengst met voldoende body en massa. Tevens liet hij een mooie 

bereden en aangespannen proef zien, waar zijn werkwilligheid en 

gehoorzaamheid tenvolle naar voor kwamen. 

 

-Nieuw aan geboden hengst: 

 

-Unik van Belle (1.86 m.) van Jurgen Talpe uit Komen, is een in Frankrijk (Ferme 

Beck) gefokte hengst, die voor het eerst werd voorgesteld. Deze tweejarige 

hengst kon de jury bekoren door zijn totaalbeeld en exterieur dat zeer dicht bij 

het ideaal beeld van het moderne Vlaams Paard aanleunt. Een jong paard (net 



geen drie jaar) dat tegen de 900 kg. aanleunt, met de adel en de chique 

belijning van een warmbloed. Dit in combinatie met een eerlijk karakter en een 

werkwilligheid die een zeer mooie bereden en aangespannen proef liet zien. 

Deze mengelmoes van goede kwaliteiten deed de nieuwgekomen hengst van 

de eerste maal klimmen naar de kampioenstitel. 

Zodoende werd  Unik van Belle de kampioenshengst van het Vlaams Paard 

2017. 

 

Voorstelling van een voor het leven goed gekeurde hengst: 

 

Alhoewel Circle W. Maxamilion voor het leven goedgekeurd is, en bijgevolg 

niet moest aantreden op de keuring, werd hij toch door zijn eigenaar Jurgen 

Talpe voorgesteld aan het publiek. Wat opvalt bij Maxamillion is dat hij als 

oudere hengst nog steeds zeer goed bewaard blijft. Iets wat ook kan tellen voor 

een trekpaard. Met zijn 11 jaar draaft hij nog door de piste als een achtien-

maander. Er valt nog geen sleet te bespeuren bij deze oud kampioen. Een 

netjes afgewerkte dressuurvoorstelling en een mooie aanspanning op het 

kordeel toonden aan dat hij zowel in stap als in draf nog steeds even energiek 

was. 

Een aanspanning op het kordeel doet ons steeds terug mijmeren naar de ‘goeie 

oude tijd’, waar het trekpaard nog een normale verschijning was in het 

Vlaamse landschap. 

 

Voorzitter van de jury, Trio Patrick 


