
Nationale Prijskamp van het Vlaams Paard op 13 september 2020.  

Door alle Corona ellende waren zowel de veulenkeuring te Torhout als de Nationale Prijskamp te 

Wachtebeke afgelast. Gelukkig kon er nog op de valreep een prijskamp ingericht worden te Torhout 

op 13 september. Dankzij het stadsbestuur werd aan alle stamboeken, die op de Paardenmarkt hun 

keuring aan zich voorbij zagen passeren, de mogelijkheid geboden om alsnog een keuring in te 

richten op de terreinen van de kinderboerderij ,De Oude Smelterij’ te Torhout. Deze locatie was 

uitermate geschikt om de prijskamp van het Vlaams Paard te laten door gaan. Die diende wel corona 

proof door te gaan, dit betekende dus zonder toeschouwers. De opkomst van de deelnemers was 

goed te noemen. De keuring ging door op twee ringen, Piste 1 was voor de keuring en in piste 2 

gingen de aangespannen proeven en de dressuurproeven door. De praktische organisatie lag vooral 

in handen van de nieuwe verantwoordelijke voor evenementen, Peeters Véronique die alles tot in de 

puntjes wist te regelen. Speaker van dienst was Geerinck An en de ringmeesters waren Cleys 

Herman, Sonck Roland en Van Havermaet Bert. De secretaris Marc Baelde en de voorzitter Talpe 

Roger zorgden samen met het volledig bestuursteam dat de organisatie vlot verliep, zeker i.v.m. de 

aangespannen proeven. 

Er waren 10 reeksen in de Nationale prijskamp: 

- Reeks 1:  merries acht jaar en ouder: 

Reekswinnaar, Sully van Belle (V. Rieck’s Marcus T, M: Kemmel), met als eigenaar Bernard Van 

Renterghem uit Pittem. 

- Reeks 2: merries zes jaar: 

Reekswinnaar, Ulrike van Caeneghem (V. Rieck’s Marcus T, M. Quincie Van de Mandelvallei), met 

als eigenaar Koen Mennes uit Stabroek. 

- Reeks 3: merries vijf jaar: 

Reekswinnaar, Violette van Belle. (V. Circle W Maxamillion, M. L.R.K. Jeanie), met als eigenaar Jef 

Dierckx uit Geel. 

- Reeks 4: merries vier jaar: 

Reekswinnaar, Helena Du Beaujardin. (V. Double Tail Ura Magic, M. Detweiler’s La Belle’s Lou), 

met als eigenaar Bart Van Der Speeten. 

- Reeks 5: ruinen vier jaar: 

Reekswinnaar, Vedet Van De Plein. (V. Fideel, M. Trever’s Jane), met als eigenaar Nathlie 

Maloens. 

- Reeks 6: merries drie jaar: 

Reekswinnaar, Xena De Renard. (V. Homerville Prince, M. Quickly Van ’T Kaleihof) met als 

eigenaar Maarten Van Der Borght uit Herselt. 

- Reeks 7: merries twee jaar: 



Reekswinnaar, Yalou ( V. Homerville Prince, M. Mona), met als eigenaar Eddy Debouvere uit 

Ruiselede,  

- Reeks 8: hengsten en ruinen twee jaar: 

Reekswinnaar, Yani van de Kazanddreef ( V. Homerville Prince, M. Sully van Belle), met als 

eigenaar Bernard Van Renterghem uit Pittem. 

- Reeks 9: merriejaarlingen: 

Reekswinnaar, Zita van de Kazanddreef (V. Circle W. Maxamillion, M. Sully van Belle), met als 

eigenaar Bernard Van Renterghem uit Pittem. 

- Reeks 10: merrieveulens: 

Reekswinnaar, Angéle Stal Belloy. (V. Circle Y Ricky’s Max, M. Quizzly Stal Coen), met als eigenaar 

Jo Belloy. 

Jeugdkampioen vrouwelijk, Vlaams Paard 2020: 

Hier was het Yalou die met de eer ging lopen. Deze twee jarige merrie werd gefokt en is nog steeds in 

handen van Eddy Debouvere uit Ruiselede. Yalou is een groot ruim paard met voldoende massa en 

lange hals. Een typisch Vlaams Paard. 

Jeugdkampioen mannelijk, Vlaams Paard 2020: 

Bij de mannelijke dieren was het Yani van de Kazanddreef die als eerste geplaatst werd. Zo wist hij 

zijn titel van jeugdkampioen met een jaar te verlengen. Deze  twee jarige is reeds een ruim paard 

met veel toekomst. Stap en draf waren ruim en goed te noemen, en taktvol gebracht. Yani is in 

eigendom van Bernard Van Renterghem en is een zoon van de dagkampioene Sully van Belle met als 

vader Homerville Prince. 

Dagkampioene merries Vlaams Paard 2020: 

Daar was het de zevenjarige Sully van Belle die de eer naar zich toe wist te trekken. Sully is gefokt in 

het franse Bailleul bij Sabrina Beck, en heeft als huidige eigenaar Bernard Van Renterghem uit Pittem. 

Sully wist zo haar kampioenstitel van vorig jaar te verlengen. Zij is een ware ambassadrice van het 

Vlaams Paard. 

Sully is rastypisch voor het Vlaams Paard. Een groot , ruim, rechthoekig paard, maar toch met edel 

hoofd, lange hals en fijn van snit. Tijdens haar praktische proef blonk ze uit in werkwilligheid en 

gehoorzaamheid. Ze legde een zeer vlotte, rustige en zelfzekere proef af waar niets op aan te merken 

viel. Naast het feit dat de opgelegde proef ‘af’ was, is Sully ook correct in stap en draf en dit met 

ruime gangen en taktmatig gebracht.  

Dagkampioen hengsten, ruinen Vlaams Paard 2020: 

Hier was het Vedet Van De Plein die met het eremetaal ging lopen. Vedet is een waardig 

vertegenwoordiger voor zijn ras, al mocht hij wel wat groter zijn. Vedet is gefokt en is nog steeds in 

eigendom van Nathalie Maloens. Hij is een zoon van Fideel, die op zich een zoon is van de 



legendarische ‘Northfork Duke’ die door Roger Talpe als eerste Vlaams Paard in Europa werd 

ingevoerd. De stichter dus van het Vlaams Paard in Europa. 

 

 

De Vlaams Paard verrichtingsproef (VPvp): 

De VPvp is een verrichtingsproef. Alle paarden kunnen hier ongeacht hun leeftijd aan deelnemen, om 

op die manier het fel begeerde certificaat te behalen. 

Behaalden het certificaat: 

Vier kandidaten slaagden in deze proef. 

-  Ulrike van Caeneghem  met als menner Koen Mennes en met als Groom Rozendam Natascha. 

- Xena de Renard met als menner Maarten Van Der Borght en met als groom Lieve Conickx. 

- Galante met als menner Auke Talpe en met als groom Jurgen Talpe. 

- Yanisse van Belle met als groom Erik Buyssens en met als groom Danny Vlieghe. 

De Vlaams Paard wedstrijd (VPw): 

De VPw is een wedstrijd, dit is een proef voor paarden vanaf drie jaar. Hier was het Philip 

Vandeginste uit Dudzele die met Verona van ’t Kaleihof slaagde in deze proef en zo een gesmaakte 

voorstelling gaf van de VPwedstrijd.  

De Vlaams Paard bereden proef: 

De Vlaams Paard bereden proef of dressuurproef bestaat uit een opgelegde dressuurproef en een 

vrije proef op muziek. Daar was het de Belgische Eric Buyssens die als jurylid optrad. Er waren twee 

deelnemers aan de dressuurproef namelijk Laurence Warlop met Nestor Stal Coen en Tiele Talpe met 

Victor Van Het Bellehof. 

De bereden proef werd gewonnen door Laurence Warlop met Nestor stal Coen. 

Tijdens de Nationale prijskamp werden de paarden gekeurd door een internationale jury, bestaande 

uit Trio Patrick (voorzitter, België), Luc  De Clerq (België), Denis Beck ( Frankrijk). Louis Vanhout  

(België) was aanwezig als geïnteresseerd waarnemend jurylid. 

 

                                                                                                    Verslag: voorzitter van de jury, Trio Patrick 


