Veel kwaliteit en sfeer op NHPS keuringsdagen 2017
Hester v.d. Landsard pakt terecht de kampioenstitel.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus werden voor de vijfde keer de NHPS keuringsdagen, onder
goede publieke belangstelling gehouden. Vrijdag werden onder fraaie weersomstandigheden in
de mooie buitenbak de jonge paarden gekeurd: de 1-,2-, en 3-jarige merries met daarbij ook de
stamboekopnames. Zaterdag werd de keuring van de veulens en de volwassen paarden, i.v.m.
de weersomstandigheden in de binnenmanege van de Zilfia’s Hoeve afgewerkt. Dat de stap, die
in 2013 door het NHPS is gezet, niet verkeerd is geweest blijkt wel uit de goed gevulde
keuringsrubrieken. Meer dan 80 Haflingers waren aangemeld in de catalogus, waarbij vooral op
viel de mooie aantallen deelnemers aan de jeugdrubrieken.
De heren Hannes Neuner en Robert Mair waren vrijdag al vroeg naar Nederland gevlogen,
zodat we om half één konden beginnen met de stamboekopnames.

Vrijdag 11 augustus
3-jarige merries met stamboekopname
Hoewel er mooie paarden te bewonderen vielen, kreeg helaas geen van hen 7,9 of meer punten,
zodat we geen elitekandidaten konden noteren. Het hoogste puntenaantal ging met 7,7 naar Anky van
Seadrift (Sternwächter x Wolfgang) van fokker/eigenaar Nico van der Zee.
Een merrie met een zeer mooi type, mooi gesloten, een iets recht hoofd, maar ze heeft veel charme.
Ook de als 2e geplaatste Malis (Novembernebel x Amadeus) van Wim Oolman in Harfsen is een
moderne merrie. Ze heeft een mooie lange schoft en was in stap en draf zeker één van de besten. Ze
kreeg een bemerking op haar voorvoeten. Daardoor kwam ze uit op 7,6 punten.
Gijsbert Bouw werd in deze rubriek derde met Kapriola (Nostalgie x Abendstern): een merrie aan de
uiterste maat en iets grof. Voor de fokkerij zou je haar moeten dekken met een elegante hengst. Het is
een paard met een mooi hoofd en lange schaft. Ze stapt en draaft goed, al is het beenwerk niet
helemaal droog. Zij kreeg 7,5 punten.
2-jarige merries
Bij de tweejarigen ging de kampioenssjerp naar Valina (Sternwächter x Aghai) van Miep van der Es.
Valina heeft een mooie voorhand met een extra lange schoft. Ze is zeer fijn, licht, mooi gesloten en
modern. Het hoofd mocht iets meer uitstraling hebben, maar verder is het een charmante verschijning.
Viana (Washington x Noweit) van Frank Smeltink gaf haar goed partij en eindigde in deze klasse als
reservekampioen. Ze heeft fijn, correct beenwerk, dat ze zeer goed gebruikte.
De bovenlijn mocht iets geslotener. Ze heeft een mooie hals en een lange schoft.
De afstand tussen de eerste 3 paarden was in deze rubriek niet erg groot, volgens de jury.
Goede derde was Olympia (Sternwächter x Barkas), van Hans van den Berg: een ruim gebouwde
merrie met een mooie kleur. Ze is gesloten en beweegt prima. Ze stond wat royaal in conditie.
1-jarige merries
Hier was de zege duidelijk voor Anne-Marie van Steenbergen (Steuermann x Adel) van Miep van der
Es. Ze is mooi licht en fijn, goed gesloten, in de middenhand diep genoeg en ze beschikt over het
moderne type.
Landey van Seadrift (Sternwächter x Nordtirol) van Rudy van der Zee was een goede tweede, met
haar mooie hals en schoft en haar fijnheid. Doordat ze iets minder gesloten was dan Anne-Marie werd
ze door deze verslagen.
Esmeralda van ’t Friede (Starfire x Nassau) van J.J..G. Frencken werd verrassend derde in deze
groep. Het is een moderne merrie met een mooi hoofd en een mooie bovenlijn.
Ze kreeg wel een bemerking op de hoefstand.
Jeugdkampioenschap
Het jeugdkampioenschap werd nog een spannende aangelegenheid
De jury koos uiteindelijk voor de tweejarige Valina, vóór de driejarige Anky van Seadrift.
Verrichtingsproeven
Op de vrijdagmiddag werden ook nog 2 merries van onze zustervereniging uit België, de BTH,
aangeboden voor het afleggen van de Leistungsprüfung.

Deze werden beoordeeld door Robert Mair en Remmy Bron, die ook de toelichting gaf. Bij de LP ligt
de nadruk op het karakter van de merrie, niet op de mate van gereden worden. Beide merries waren
nog niet compleet ingereden, maar haalden allebei wel de test.
Tahlia (v. Woodland) van Jorge de Tobel met zeer goed en Pink (v. Woodland) van Gino Verplancke
en Charlotte Michiels met goed.

Zaterdag 12 augustus
Maar liefst 33 veulens kwamen zaterdagochtend in de baan, verdeeld over 4 rubrieken.
2 rubrieken hengstveulens en 2 rubrieken merrieveulens gesplitst op leeftijdsvolgorde.
Hengstveulens.
In de rubriek oudere hengstveulens stond op kop Apache van Steenbergen v: Alverman x Adel, gefokt
door Willen en Miep van der Es uit Onnen. Een licht gebouwd veulen met mooie hals in het juiste type
gebouwd en heeft een fijn fundament.
Gevolgd door Sterner, v: Starfire x Wallenstein gefokt door Diana Rezel. Veulen met prachtig hoofd en
goede schoft. Het achterbeen mag wat sterker zijn.
Als 3e in de rubriek Stan v.d. Edelweiss v: Starfire x Alpenstein van Hans van den Berg uit Arcen.
Stan is een fijn en licht gebouwd veulen welke in de beweging correct is. Het hoofd kon iets meer
uitdrukking hebben.
In de rubriek jonge hengstveulens werd het kopnummer Stanley van Seadrift, v: Sternwachter x
Nordtirol, gefokt door Rudy van der Zee uit Dronten. Wederom mooi licht gebouwd van type, groot en
goed gesloten in de overgangen. Veulen met toekomst zoals door de jury omschreven. Stanley werd
gevolg door Ward v.d. Edelweiss, v: Warus x Nabucco en gefokt door Hans van den Berg. Veulen met
een mooie hals en kleur. Veulen mocht meer lengte hebben in de middenhand. Als 3 e in deze rubriek
stond het jongste hengstveulen van deze keuring, Stepp v.d. Flammert, v: Starfire x Starobin, van
Beumers & de Jong uit Afferden. Veulen met mooi hoofd, een fijn en correct beenwerk. Veulen mist
wat lengte in het lichaam.
Uiteindelijk werd Stanley van Seadrift uitgeroepen tot kampioenhengstveulen en Ward v.d. Edelweiss
de reservekampioen bij de hengstveulens.
Merrieveulens.
In de oudste groep merrieveulens werd de kop gedaan door Helaine v.d, Doeze Hoeve v: Warus x
Stakkato, van Frans en Hetty Doeze Jager. Veulen afkomstig uit de latere dagkampioene. Veulen
heeft een prachtig hoofd, is mooi in hals en heeft een correct fijn beenwerk. Achterhand is op dit
moment iets overbouwd. Op de 2 plaats Ramilla van de Edelweiss v: Warus x Stilton, gefokt door
Hans van den Berg. Ramilla heeft een mooie lichte voorhand, mooi van kleur en toont goede
bewegingen. 3e plaats was voor Arina Abby v.d. Schotenshoeve, v: Adel x Neidhart en gefokt door
Schoterman – van den Berg uit Olst. Groot veulen met goede bewegingen met tact. De overgangen
kunnen iets mooier gesloten zijn.
De groep jonge merrieveulens werd aangevoerd door Comtesse van Brokert, v: Warus x Allacher.
Veulen is gefokt bij Wim Grevers uit Winterswijk. Comtesse is een fijn licht veulen, met een goede
kleur, mooi gevormd hoofd welke wat meer uitdrukking mocht hebben. De achterhand heeft
voldoende lengte. De 2e plek in deze rubriek ging naar Annemoon v.d. Achterduijst, v: Woody van
Seadrift x Stakkato en gefokt door Gijsbert Bouw uit Nijkerk. Veulen met mooi hoofd en een lichte
hals. Merrieveulen heeft fijn beenwerk welke goed werd gebruikt. 3e in de rij stond Chifa van ’t Ni’j
Holthoes, v: Starfire x Nassau, gefokt door Wilna Damkot uit Winterswijk-Brinkheurne. Modern veulen
met een lichte hals en een fijn beenwerk. De staart aanzet is iets hoog.
Uiteindelijk werd Helaine v.d. Doeze Hoeve uitgeroepen tot kampioen bij de merrieveulens en Ramila
v.d. Edelweiss tot reservekampioen.
Merries 9 jaar en ouder met veulen.
Een mooie rubriek met goed bewaarde fokmerries die alle in de klasse 1A zijn ingedeeld. Als 1 e
geplaatst de meermalig dagkampioen van voorgaande jaren Lilly v.d. Edelweiss v: Wallenstein x
Nabuco. Eigenaar: Diana Rezel uit Wouterswoude. Moderne merrie met veel rasuitstraling, mooi
gevormde hals en goed gesloten voorhand. Merrie beweegt met veel souplesse.

Gevolgd door Anika van ’t Jentink, v: Armstrong-E x Amsterdam, die in de hals en voorhand net iets
minder modern is dan haar voorgangster. Merrie met ruime stap en voldoende krachtig in de draf.
Merrie is in eigendom van Jan Oonk uit Vragender.
Op de 3e plaats de Elite merrie Colette van Brokert v: Allacher x Stroganow van Wim Grevers uit
Winterswijk. Mooi gesloten merrie, welke iets rond gelijnd is, met een sprekend hoofd en op dit
moment in kleur wat appels vertoond. De merrie heeft een goed fundament met goede beweging.
Merries 4 t/m 8 jaar met veulen.
Aan kop de Elite merrie Hester v.d. Landsard, v: Stakkato x Nabuco in eigendom van Frans en Hetty
Doeze Jager uit Elst. Hester is het voorbeeld van de moderne Haflinger. Heeft veel rasuitstraling, een
mooie lang en goed gevormde hals, met een lange schouder. Is goed in de aansluitingen en
bespiering, heeft een ruime stap en goed in de draf. De bemerking op de correctheid van de
voorhoeven mogen we vergeten, bij de vele positieve punten die deze merrie heeft.
Hester werd op de voet gevolgd door Anne-Do van Steenbergen, v: Adel x Athos van ter Beke van
Willen en Miep van der Es uit Onnen. Anne-Do is een merrie met adel, is licht en fijn gebouwd. Ook
een mooie hals en goed ontwikkelde schoft, is mooi gesloten in de overgangen en heeft sterke ruime
bewegingen. De middenhand mocht iets meer lengte hebben.
De 3e plaats in deze rubriek was voor Abby van Seadrift, v: Neidhart x Wolfgang van de familie
Schoterman uit Olst. Deze mooie grootramige merrie is iets diep en op dit moment niet mooi gesloten.
Ze heeft charme, een mooie voorhand met een goed ontwikkelde schoft.
De nummer 1 en 2 waren later op de dag ook de uiteindelijke dag- en reservekampioen.
Merries 4 jaar en ouder zonder veulen.
1e geplaatst in deze rubriek is de merrie Friska v.d Sterm die eerder deze middag was opgenomen in
het stamboek met het mooie punten aantal van 7.7. Eigenaar is familie Ruiter uit Andijk. Merrie heeft
veel formaat met een mooie lange middenhand die goed is aangesloten. Heeft een mooi fijn en droog
fundament met goede bewegingen.
Ze werd gevolgd door Lenthe-Lorén v.d. Smidshof, v: Anthony v.d Wortel x Starobin van Ella
Willemsen uit Groessen. Ook deze merrie werd deze dag opgenomen in het stamboek met 7.7
punten. Mooie merrie met veel uitstraling. De achterhand is iets gespleten. Ze heeft goede
bewegingen, waarbij een kleine opmerking op de correctheid op zijn plaats is.

