Elst, 14 augustus 2017.

Beste Haflinger vrienden,

Nog nagenietend van twee prachtige keuringsdagen wil ik namens het hele NHPS-team
iedereen bedanken die meegewerkt heeft om deze NHPS-keuring 2017 zo geweldig te laten
verlopen. Ruim 80 inschrijvingen mochten wij noteren. De keuring vond plaats op de mooie
centraal gelegen manege “de Zilfia’s Hoeve” in Houten. Op het gezellige terras was het
(vrijdag) goed toeven en kon men genieten van het goede uitzicht op de keuring.
Vrijdag was een prachtige dag, de zon scheen en de stemming was opperbest. Na de
stamboekopnames, de keuring en plaatsing van de drie- en tweejarigen, werden de jaarling
Haflingers gekeurd en geplaatst.
Na afloop van de keuring werden door mevrouw Remmy Bron en de heer Robert Mair uit
Oostenrijk de Leistungsprüfung voor Haflingers onder het zadel en voor de menwagen van
twee Belgische kandidaten afgenomen. Beide deelnemers werden positief beoordeeld.
Nadien kregen we een leerzame uitleg betreffende het nut van de Verrichtingsproef.
Op zaterdag liet het weer ons in de steek, maar geen zorg: de ruime en goed verzorgde
binnenbak was een prima alternatief. In totaal werden er 28 hengst- en merrieveulens
getoond. De sponsor van de fokkerspremie was aanwezig om de premies uit te reiken voor
de 3 beste hengst- en de 3 beste merrieveulens.
Na de middag waren de volwassen merries aan de beurt. Er was veel publieke belangstelling
over de beide dagen. Er waren zelfs twee Oostenrijkse families, die uit belangstelling onze
keuring twee dagen bijwoonden. Beide dagen waren een geweldig succes. Dit is mede te
danken aan de bijdrage van de heren Hannes Neuner, Robert Mair van het HPT uit
Oostenrijk en de heer Alain Stockemer uit Luxemburg.
Na afloop van de tweede dag verzorgden de heren Neuner, Mair en Stockemer gedurende
een dagdeel een theoretische en praktische uitleg over het exterieur van de Haflinger. Zij
namen hier ruim de tijd voor. Deze kennisoverdracht is nuttig en wordt door ons zeer
gewaardeerd.
Nogmaals dank aan de sponsoren, ringmeester, EHBO, juryleden, de mensen van de
Manege “de Zilfia’s Hoeve", het NHPS-team, alle inzenders, leden en belangstellenden.

Hetty Doeze Jager vz.

