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Hengstenkeuringen 2023 voor Trekpaarden en Haflingers 
De hengstenkeuringen liggen weer achter ons, fijn dat er vele liefhebbers bij aanwezig konden zijn. 
Bij beide rassen zijn er weer nieuw te keuren hengsten toegevoegd aan ons hengstenbestand. Zodra alle onderzoeken 
zijn afgerond is de goedkeuring definitief. Hierover zullen we u na 1 mei informeren. Mooi nieuws is ook dat zowel de 
kampioenshengsten van beide rassen als de door loting bepaalde hengsten allen een negatieve uitslag hadden van de 
dopingtesten.   
 

Na- en herkeuringen hengsten zaterdag 4 maart te Maren-Kessel 
Een aantal hengsten waren voor de hengstenkeuringen in januari afgemeld of konden nog geen goedkeuring 
verkrijgen en zien we terug op de her- en nakeuring op 4 maart in manege Rust Roest te Maren-Kessel. Vanaf 10:00 
uur worden 2 Haflingerhengsten gekeurd en vanaf 12:30 uur worden 8 Trekpaardhengsten in de baan verwacht. 
Uiteraard kunt u als toeschouwer hierbij aanwezig zijn.  
 

 Nationale Tentoonstelling 24 tot en met 26 augustus 2023  
Eindelijk is het weer zover: de Nationale Tentoonstelling voor Trekpaarden en Haflingers staat op de agenda van 
donderdag 24 tot en met zaterdag 26 augustus 2023 in Equestrian Centre de Peelbergen te Kronenberg (Limburg). 
Met alle leden hopen we er een mooi evenement van te maken. Dit lukt natuurlijk alleen met een groot 
deelnemersaantal en veel publieke belangstelling. Zet het alvast in uw agenda en maak alvast een selectie van uw 
deelnemende paarden! Meer informatie hierover volgt tijdens de regionale ledenvergaderingen, het orgaan, onze 
nieuwsbrieven en op onze website. Inschrijven kan vanaf 3 april tot uiterlijk 1 juni a.s. 
 

Vlecht-en toiletteercursus voor Trekpaarden regio Oost 
Regio Oost organiseert dit voorjaar een toiletteercursus voor Trekpaarden in Rekken. Zie hiervoor de gegevens op 
onderstaande flyer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.V.T.H. Oost wil dit voorjaar een vlecht/ 

toileteer-cursus voor trekpaarden organiseren. 

De cursus is vier avonden, 7mrt, 21mrt, 4april 

en 18 april. 

Locatie: Rekken 

Kosten: € 40,00 

Opgave deelname : 

Voor 1 maart 2023 

Per mail: pr@kvth.nl 

of bij Reint Hagreis 0653937250 



 

Onderhoud website 
Wellicht heeft u het gemerkt maar onze website was enige tijd niet toegankelijk in verband met aanpassingen aan 
wettelijke regelgeving. Dit gold ook voor een aantal collega-stamboeken. Inmiddels is de website grotendeels weer 
actief, we hopen dat dit ongemak snel weer is opgelost en vragen hiervoor uw begrip. Binnenkort ontvangt u extra 
informatie over de aanpassingen van de website c.q. ledenportaal. 
 

Wijziging locatie Algemene Vergadering d.d. 13 april 2023 
Het Hoofdbestuur heeft besloten om de Algemene Vergadering te houden in manege “de Nieuwe Heuvel”, 
Veenstraat 1 te Lunteren. 
 

Agenda (onder voorbehoud) 

• 27 februari 2023 Ledenvergadering regio Oost 
• 4 maart 2023  Na-en herkeuring Trekpaard- en Haflingerhengsten te Maren-Kessel 
• 13 maart 2023  Ledenvergadering regio West 
• 20 maart 2023  Ledenvergadering regio Zuid 
• 13 april 2023  Algemene Vergadering te Lunteren 
• 24 juni 2023  CK West (Trekpaarden & Haflingers icm Zeeuwse Dag van het Paard) 
• 8 juli 2023  CK Noord (Trekpaarden & Haflingers) 
• 15 juli 2023  CK Zuid (Haflingers)  
• 5 augustus  CK Oost (Haflingers) 
• 24-26 augustus  Nationale Tentoonstelling + Veulen-en Elitekeuring 
• 21 oktober  CK Oost (Trekpaarden) 
• 28 oktober  CK Zuid (Trekpaarden) 
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