
Hengstenkeuring van het Vlaams Paard, 2018: 

Op zondag 4 maart 2018 ging opnieuw de hengstenkeuring door van het Vlaams Paard. 

Waar dit traditiegetrouw in het B.L.O.S.O.-centrum in Waregem doorgaat, was het dit jaar niet 

mogelijk, daar de pistes in heraanleg waren. Er werd dan maar in allerijl uitgeweken naar ‘Stal Talpe’ 

te Komen. 

Er waren vier hengsten aanwezig waarvan één nieuwkomer. 

De driejarige Vlas van de Scheplakens, met als fokker Roger Dams uit Geel en als eigenaar André 

Vermeulen uit Olen, was aanwezig voor zijn eerste keuringsjaar. 

Vlas is een nog jong paard dat zich aanvankelijk wat onrustig en onzeker gedroeg, maar anderzijds 

voldeed hij wel aan de rasstandaard van het Vlaams Paard. Vlas is een energiek paard met veel 

stuwing voorwaarts. Hij beschikt over een zeer tactmatige stap en draf. Dit kon niet getoond worden 

aan de jury bij de voorstelling aan de hand, maar des te meer tijdens de bereden proef. Ook de 

aangespannen proef verliep zeer goed. Deze proef verliep dan ook veel rustiger waar Vlas zijn 

werkwilligheid en gehoorzaamheid mooi kon etaleren. Met zijn 1,80 meter is hij geen reus onder de 

Vlaamse Paarden, maar daarmee heeft hij wel maat genoeg om in de komende jaren ongetwijfeld 

nog verder door te groeien. Vlas werd dan ook goedgekeurd voor de openbare dekdienst met een 

percentage van 74,8%. 

De vierjarige Unik van Belle, met als fokker Ferme Beck uit Bailleul (Frankrijk) en als eigenaar Jurgen 

Talpe uit Komen, moest zich voorstellen voor zijn tweede keuringsjaar. Deze reus was t.o.v. verleden 

jaar nog 2 cm gegroeid en mat uiteindelijk 1,88 m. 

Unik is een grootramig, rechthoekig paard met een lange hals en een edel hoofd. Hij is van het 

moderne type van het Vlaams Paard met veel rasadel. Hij heeft vier stevige voeten die hij goed weet 

te gebruiken. Hij heeft een ruime en regelmatige stap en draf. De voorwaartse tac 

tmatige stuwing miste de jury enigszins, maar dit komt ongetwijfeld door zijn rustig en ‘eerlijk’ 

karakter. De bereden proef was subliem, hij showde een zeer rustig en vlot gereden proef. Ook de 

aangespannen proef was gewoonweg ‘AF’. Ik zou niet weten wat er nog aan verbeterd kon worden. 

Deze Vlaamse reus, met zijn rustig en eerlijk karakter, en met zijn monumentale uitstraling werd dan 

ook door de jury uitverkoren als Kampioen van het jaar 2018. Hij behaalde dan ook de score van 

87,2%. 

De reeds achtjarige Quatro Van Ter Bracht, met als fokker en eigenaar Philip Cornelis uit 

Landskouter werd eveneens voorgesteld aan de jury en aan het publiek. Met zijn acht jaar is Quatro 

nog zeer goed bewaard gebleven, ook de dressuurproef gereden door Miek Reynaerts wist iedereen 

te bekoren. 

De twaalfjarige Circle W. Maxamillion, in de U.S.A. gefokt en ingevoerd door Jurgen Talpe, was de 

vierde hengst op rij. Deze veelvuldig oud-kampioen had nog niets aan allure ingeboet. Hij zweefde 

door de piste met een tactmatige, energieke draf die alleen nog maar door ‘Max’ vertoond is binnen 

het Vlaams Paard. Dit super draftalent blijft blijkbaar eeuwig jong. Stephanie Dewitte verzorgde de 

bereden proef en Jurgen Talpe demonstreerde het werken op het kordeel. Beide proeven werden 

vlekkeloos uitgevoerd door Max. 

Tijdens het intermezzo was er nog een zeer mooie demonstratie van de achtjarige Auke Talpe. Zij 

reed een opgemerkte voltigeproef met de reeds bejaarde merrie ‘Galante’. 

De jury bestond uit Luc de Clercq en Trio Patrick uit België en Denis Beck uit Frankrijk. 

Voorzitter van de jury, Trio Patrick 


