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Dansk Belgisk Hesteavl 2015

Nu er tiden kommet til at gøre status over 2015 og se tilbage på året, 
men ikke mindst at se frem på de opgaver, der venter i 2016.

Året startede med årsmøde i Skanderborg Kulturhus den 21. februar. 
Et godt og konstruktivt møde, som blev afviklet i en god ånd, med 
mange gode og positive indlæg. Tak for det. Længere omme i årsskrif-
tet kan I læse et fyldigt referat af mødet.

I 2015 er der født 32 føl. Der er 13 hingste, der har bedækket 42 hop-
per. Der kan muligvis komme nogle få mere til. Så vi er kommet ind i 
de små årgange. Derfor kan vi heller ikke forvente at se de kæmpestore 
årgange i de næste år.

De to landsdelsforeninger gør et stort arbejde for at holde sammen 
på deres medlemmer. Alligevel oplever vi en medlemstilbagegang og 
det er især BHJ-Fyn, der er hårdt ramt. Det har en afsmittende virkning 
på økonomien i DBH. Når medlemstallet falder, bliver det sværere at 
få økonomi til at udgive et godt og fyldigt årsskrift. Derfor er vi meget 
modtagelige for gode tiltag til forbedring af økonomien. I år har vi des-
uden indkøbt 100 stk. nye hoppekåringsmedaljer.

ØDBH kan i 2015 fejre 100-års jubilæum. På dyrskuet i Roskilde var 
der lavet en meget flot udstilling med et meget interessant billedgal-
leri. Det var uhyre interessant at se og følge den udvikling, den bel-
giske hest i Danmark har været igennem. Jeg vil ikke skrive en masse 
om jubilæet, da jeg er oplyst om, at der kommer et indlæg skrevet af 
Kurt Andersen og Niels Grøndahl. Tak for det. Jubilæet markeredes 
desuden med en stor fest i Korsør den 24. oktober. DBH ønsker et stort 
tillykke med jubilæet.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er vores flagskib udadtil. Webmasteren gør et godt ar-
bejde med at få så meget med som muligt, men vi skal alle blive bedre 
til at sende billeder, tekster m.m., således at der er noget at sætte på. Vi 
ved jo, at når nye eller kommende medlemmer bliver interesseret i den 
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belgiske hest, så er hjemmesiden et af de steder, de går til for at få nogle 
af de oplysninger, de ønsker eller søger. 

Hingstekåring
Den 7. marts blev der afholdt hingstekåring på Lykkeshøj Ridecenter 
ved Randers sammen med Jysk Avl. Det er et samarbejde, som vi er me-
get glade for, og som vi måske med tiden kunne ønske vil blive udvidet 
med flere racer, således at vi fortsat kan tiltrække et stort publikum. 
Der var i år stillet otte hingste til kåring. Fire 4-års og fire 3-års. Der blev 
kåret to med 9 point, fire med 8 point og to med 7 point. Der vil nok gå 
nogle år, inden vi igen kan stille med syv hingste. Det var meget flot og 
spændende. Vi håber, at de nykårede hingste vil blive brugt i avlen. Det 
er altid spændende at se, hvordan de nye hingste avler. En stor tak til 
hingsteejerne for at være med til at gøre kåringen til en god oplevelse. 
Hingstekåringen er beskrevet ved dommerformand, Niels Poulsen.

Dyrskuestemning på Gl. Estrup: Lise Markussen, Jette holm og Ulrik Sørensen
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Hoppekåring
I 2015 er der kåret fem hopper i ØDBH, og i BHJ-Fyn er der hjemme-
kåret syv hopper. Det var ærgerligt, at det ikke kunne lykkes at holde 
kåring sammen med føl- og plageskuet i BHJ-Fyn. Samlet er der kåret 
12 hopper mod 22 i 2014. Vi håber, at der vil komme lidt flere hopper 
frem de næste år. Kåringerne er beskrevet ved de to dommerformænd.

Dyrskuer
Der har i 2015 været en stor og god lyst til at udstille belgierheste på 
de forskellige skuer over hele landet. Når vi kommer ud til de mange 
skuer og får vist, hvad den belgiske hest kan bruges til, er det en meget 
stor reklame. På de tre store landsdelsskuer er der blevet lavet nogle 
meget flotte shows, hvor belgierhesten er blevet vist under rytter og til 
kørsel m.m. Tak til de, der har været med til de forskellige shows.

Afkomssamling
Det er efterhånden nogle år siden, at vi sidst har haft en afkomssam-
ling. Så det kunne være dejligt, hvis der næste år var nogen, der ville 
prøve at få den store oplevelse, det er, at afholde en afkomssamling. 
Det er avl, når det er bedst.

Rytters Legat
I 2015 er der uddelt legat til to personer. Den første, der modtog le-
gatet var Leo Hald Vestergård, Aulum, som fik legatet overrakt ved 
en lille reception på Landsskuet i Herning. Den anden legatportion 
blev tildelt Grethe Høgh Hansen, som fik legatet ved ØDBH’s jubilæ-
umsfest i Korsør. Legatbestyrelsen ønsker de to modtagere hjerteligt 
tillykke. Vi ved jo alle, at renten er lav, det vil også få indflydelse på 
uddelingen af legater fremover. Der vil ikke kunne uddeles i samme 
grad som hidtil. I sensommeren fyldte Anette Kjeldsen, Støvring 50 
år. Et stort tillykke med dagen og tusind tak for dit store engagement i 
legatbestyrelsen. Du har været med lige fra starten i 1995, hvor legatet 
blev uddelt første gang. Du deltager i legatbestyrelsen som repræsen-
tant for familien Rytter. Med ønsket om at du fortsat må befinde dig 
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godt i legatbestyrelsen, håber vi på et godt og konstruktivt samar-
bejde fremover. 

Jeg vil slutte med at takke medlemmerne for jeres store engagement i 
den belgiske hest. Vi er ikke så mange tilbage, derfor er det meget vig-
tigt at hjælpe hinanden med at promovere den belgiske hest alle de ste-
der, det er muligt. Når vi har brug for hjælp, har vi Landscentret med 
Jørgen Kold i spidsen, tak for det og hils dine dygtige medarbejdere. 
Omkring september begynder vi så småt at starte op med klargøring 
til årsskriftet. Her er der særligt to personer, som er meget vigtige. Det 
er Grethe Høgh Hansen og Karen Rønstrup. Uden jeres hjælp ville års-
skriftet ikke se så flot ud, som det gør. Tak for det. Forretningsudvalget 
vil gerne takke alle, der har været med til, at Belgisk Hesteavl kan fun-
gere på en god og ordentlig måde.

Med håbet om at 2016 må blive et rigtig godt år for den belgiske hest 
og for foreningens medlemmer, ønskes alle en rigtig glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår.

Jens Evald Andersen

Charles Madsen, Vildbjerg, pløjer med Zanto af Gellerupholm og Elain K 
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Årsmøde i Dansk Belgisk Hesteavl 
Lørdag den 21. februar 2015

Indbudt var:
Bestyrelsen for BHJ-Fyn
Bestyrelsen for ØDBH
Æresmedlem Peder Østergaard
Chefkonsulent for Videncentret Heste, Jørgen Kold
Afbud fra Peder Østergaard, Jørgen Kold og Niels Rasmussen

Formand Jens Evald Andersen bød velkommen til mødet med en hilsen 
fra Peder Østergaard om et godt årsmøde. Valgt til stemmetællere blev 
Karina Duerlund og Alan Waring. Som dirigent blev Kurt Andersen 
valgt. Referent: Karen Rønstrup. 

Kurt Andersen takker for valget og konstaterer, at årsmødet er lovligt 
indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

Beretning v. formand Jens Evald Andersen
2014 har været et stille år med få krusninger, og sådan skal det være, 
når bare det, der gøres og siges, er til gavn for den belgiske hest.

Stambog: Der er i 2014 optaget 4 hingste og 22 hopper i stambogen. 
Der er bedækket 64 hopper og født 37 føl. Da antallet af fødte føl er un-
der 50, har vi mistet vores stemmeret i Landsudvalget for Heste, men 
efter en ændring til et føltal på 25, har vi fået den igen. Magasinet Hest 
er blevet overtaget af et privat firma, og prisen er forhøjet væsentligt. 
Landsudvalget for Heste vil fremover udsende et elektronisk nyheds-
brev, når der er noget relevant. Man kan finde information om dette på 
Videncentrets hjemmeside. Fremover vil det blive dyrere at få afhentet 
aflivede/døde heste af DAKA, der har monopol på denne ydelse.

Hingstekåring 2014: Der blev kåret fire hingste, to 3-års med 7 og 8 
point, og to 4-års med 8 og 10 point. Stort tillykke til Jørgen Jensen, der 
fik kåret den danskopdrættede hingst, Lars af Kølvringgaarde, med 10 
point. Til den kommende kåring er der tilmeldt otte hingste, fire 3-års 
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og fire 4-års. Det bliver spændende at se den nye årgang. På generalfor-
samlingen i BHJ-Fyn blev det diskuteret, om dommerne generelt skal 
stramme op på kravene til rene og velstillede lemmer. Den grove og 
stærke behåring på lemmerne mindsker hingstens holdbarhed. Skal vi 
gøre mere ved hingstenes deltagelse i lydighedsprøven, skal det evt. 
være en frivillig mulighed ligesom fri-mønstring af hingstene, der har 
været en stor succes?

Medaljer: Vi skal i løbet af det kommende år have indkøbt nye me-
daljer til hoppekåringerne i ØDBH og BHJ-Fyn. Kender nogen et sted, 
hvor vi kan købe medaljer?

Hoppekåring 2014: Der er på landsplan kåret 22 hopper i 2014. Årets 
Hoppe i ØDBH blev Meta af Vollerupgårde, der blev kåret med 9 point. 
I BHJ-Fyn blev Mangehøjes Nette Årets Hoppe og kåret med 9 point. 
Tillykke til de to udstillere og opdrættere.

Afkomssamling: Der har ikke været stillet afkomssamlinger i år. Vi hå-
ber, og ønsker, at der snart kommer en, da det er noget af det største, en 
hingsteholder kan opnå.

Dyrskuer: Den belgiske hest har været repræsenteret på næsten alle 
skuer i landet og modtaget flotte præmieringer. Tak til udstillerne for den 
gode reklame, det giver vores heste. De tre landsdelsskuer har haft samme 
gode repræsentation som sidste år, og der har været fine placeringer i fæl-
leskonkurrencerne. Belgierne har lavet show på Det Fynske Fællesskue, 
Roskilde Dyrskue og på Landsskuet. Tak til deltagere og arrangører.

Jens Rytters Mindelegat: Der er uddelt to legater. Tillykke til Villy Niel-
sen, Dianalund og Jørgen Jensen, Birkelse. I 2015 vil der også være af-
kast til at uddele to legater.

Hjemmesiden: Vi skal alle være gode til at sende materiale til webmas-
ter, Lone Øhlenschlæger, så hjemmesiden fortsat kan være opdateret 
og interessant for brugerne. Der er ca. 75 besøg om dagen. Tak til Lone 
for det store arbejde. Kunne man fremadrettet overveje kun at have en 
hjemmeside for de tre foreninger?

Regnskab: Egenkapitalen er på 74.100 kr. For tre år siden var den på 
52.100 kr. Der er skåret helt ind til benet, der er ikke flere steder, der 
kan spares. Vi står overfor at skulle købe medaljer, og vi kan ikke for-
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vente, at medlemstallet vil stige væsentligt. Det ville være en hjælp, 
hvis vi fandt sponsorer til årsskrift, hjemmeside og ærespræmier.

Årsskrift: Forretningsudvalget er glade for og stolte over at kunne ud-
give et så flot og gennemarbejdet årsskrift. Tak til Grethe Høgh Hansen 
og Karen Rønstrup, der udfører et stort arbejde med bogen. Ikke alle 
medlemmer i Jylland er tilfredse med resultatet, det er jeg både skuffet 
og glad over. Skuffet fordi det store arbejde ikke bliver værdsat, men 
samtidig glad fordi nogen her i forsamlingen må kunne gøre det bedre. 
Så er det kun at komme i gang!

Medlemsmøde: I oktober blev der, med støtte fra Niels Jensens Fond, 
afholdt et medlemsmøde på Middelfart Rideskole. Ca. 40 medlemmer 
deltog. Jørgen Kold holdt et inspirerende indlæg, og der var mulighed 
for at stille spørgsmål til foreningernes tre formænd. Mange ting blev 
drøftet blandt andet forholdet mellem dommere og forretningsudvalg 
samt foreningssammenlægning.

Afslutning: For tre år siden, da jeg blev valgt som formand, var samar-
bejdet mellem landsdelene anspændt, og økonomien var bekymrende. 
Nu er det tiden at give stafetten videre til en ny formand, derfor genop-
stiller jeg ikke til formandsvalget for DBH i dag. Tak!

Debat:
Alan Waring (AW): Hvor mange medaljer skal indkøbes, og hvad er 
prisen?

Kurt Andersen (KA): DBH står for indkøb af medaljer til alle kårin-
ger, de nuværende hoppekåringsmedaljer koster ca. 30-40 kr. stk.

Preben Støttrup (PS): foretrækker ens medaljer til hingste og hopper, 
gerne af samme kvalitet som hingstekåringsmedaljen.

KA: bestyrelsen tilslutter sig indkøb af en bedre kvalitet medaljer.
Sanne Hoffmann (SH): Angående medlemsmødet, blev medlemmer-

ne i ØDBH inviteret? Er der interesse for et nyt møde? Har fået tilba-
gemeldinger fra mødedeltagere, der var skuffede over, at der ikke kom 
svar fra formændene.

Tim Holtzen-Larsen (THL): Medlemmerne i ØDBH var inviteret, der 
kom svar fra formændene.
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KA: Det var ikke en negativ tilkendegivelse fra Sjælland, at der ikke 
mødte andre end bestyrelsen op.

JEA: Danske Hesteslagterier nedlægges, og formuen overgår til 
Landscentret. Lov om Hold af Heste skal revideres i 2015, i den forbin-
delse vil Landscentret bruge en del af pengene på at afholde informati-
onsmøder landet over.

KA: Så får medlemmerne i begge landsdele mulighed for at holde sig 
opdaterede på hestefronten.

AW: Fastslår, at der ikke er negative årsager til grund for, at medlem-
merne fra øst ikke deltog i mødet.

Ole Larsen (OL): Foreslår, at det næste medlemsmøde afholdes på 
Sjælland.

KA: Formændene gav de svar, de kunne på medlemsmødet.
Heine Øhlenschlæger (HØ): Formålet med mødet var at høre med-

lemmernes holdninger. Medlemmerne kan ikke forvente en masse svar, 
uden at de selv bidrager til, hvilken linje bestyrelsen skal arbejde efter.

PS: Det var pinligt, at vi bestyrelsesmedlemmer ikke bakkede for-
mændene mere op. Bestyrelsesarbejdet skal bygges på medlemmernes 
ønsker og behov.

Karina Duerlund (KD): På hingstelisten er der hingste kåret med 7 
point, skal de fjernes?

Leo Hald Vestergård (LH): De pågældende hingste er kåret før æn-
dringen om et-årig avlsgodkendelse.

JEA: Den et-årige kåring for hingste med 7 point udløber ved årsskif-
tet, det styres af Landsudvalget.

SH: Hvordan forholder vi os til, at et ikke-medlem har en hingst på 
hingstelisten?

JEA: Hingsteholdere har krav på at være på Landscentrets hingstelis-
te. På hjemmesiden kan bestyrelsen selv bestemme.

HØ: Der er andre eksempler på, at ikke-medlemmer har hingste på 
hjemmesidens hingsteliste.

KA: Konkluderer, at vi fortsætter med hingstelisten som hidtil. 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
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Regnskab v. kasserer Jørgen Jensen
Jørgen Jensen (JJ) beklager, at der er en fejl i regnskabet. Der figurerer 
en halv dags konsulenttjeneste, som BHJ-Fyn skal betale. Fejlen er rettet.

Egenkapital primo 2014 74.100,78 kr. 
Årets resultat  1.056,93 kr. 
Egenkapital ultimo 2014 75.156,85 kr. 

JJ: Det kan blive vanskeligt at fortsætte uden et negativt resultat.
Markus Henriksen (MH): Det er vigtigt, at fortsætte den sikre økono-

miske kurs med en neutral balance, som det er gået de sidste år.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentet er uændret.

Virksomhedsplan for det kommende år
KA henviser til mødekalenderen side 148 i årsskriftet for 2014.

HØ spørger til dommerkursus med deltagelse af dommere fra Hol-
land/Belgien.

KA: Drøftelsen om et dommerkursus venter, til det nye forretnings-
udvalg er dannet.

Hesteshow i samarbejde med Den Jyske Hest Østjylland 
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Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Valg
Formand:    Jens Evald Andersen ønsker ikke gen-

valg, ingen forslag
Herefter suspenderes årsmødet og forskellige muligheder drøftes i de 
to landsdelsforeninger. Jens Evald Andersen modtager modvilligt gen-
valg, forventer opbakning af bestyrelsen, hvilket tilkendegives.
Næstformand:   Kurt Andersen, genvalgt
Medl. af forretningsudv.: Jørgen Jensen, genvalgt
    Tim Holtzen-Larsen, genvalgt
     Preben Støttrup trækker sig for at gøre 

plads til Sanne Hoffmann
Revisor:   Markus Henriksen, genvalgt
Revisorsuppleant:  Preben Støttrup, genvalgt
Afkomsdommer:  Alan Waring, genvalgt
Afkomsdommersupp.: Markus Henriksen, genvalgt
    Torben Olsen, genvalgt
Hingstekåringsdommersupp.: Alan Waring, genvalg
     Keld Jonstrup på valg, Niels Rasmussen 

foreslået. Keld Jonstrup valgt

KA takker Jens Evald for beslutningen om at fortsætte som formand, 
på foreningernes, medlemmernes og hestenes vegne er KA taknemlig. 
Det er vigtigt fremadrettet, at bestyrelsen arbejder loyalt og bakker op.

Eventuelt
Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver deres vilje til opbakning, 
samarbejde og loyalitet i bestyrelsesarbejdet, også omkring flertalsbe-
slutninger.

AW: I formandens beretning blev det nævnt, at kraftig behåring og 
usunde lemmer måske skulle bedømmes efter en hårdere linje frem-
over. Hvordan skal det formidles, så vi ikke risikerer straffeaktioner?
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KA: Kraftig behåring giver problemer, men vi skal ikke skifte radikal 
kurs.

HØ: Foreslår genfremvisning af kårede hingste, så avlerne kan se, 
hvilke linjer der holder.

Torben Olsen (TO): Det har været en stor succes på Sjælland at af-
holde hingstedag med fremvisning af ældre, kårede hingste.

JEA: Dommerne vil blive orienteret om en strammere linje i forhold 
til kraftig behåring og usunde lemmer. Overgangen skal være lempelig.

KA: Landscentrets dommerliste og bestyrelsesoversigt skal opdateres.
SH: Foreslår, at der ligger billeder af bestyrelsesmedlemmerne på 

hjemmesiden.
OL: Foreslår, at hjemmesiderne styres på samme måde i de to lands-

dele, det kører ikke optimalt i ØDBH.
KA: Forslaget drøftes i ØDBH
HØ: Kontakter Net-Op for en sponsoraftale.
HØ: Hvordan er reglerne for avl med en hingst, der importeres midt 

i bedækningssæsonen?
JEA: Hingsten vil fungere som EU-hingst i den nuværende sæson 

med krav om kåring ved næstkommende lejlighed. For afkommet sø-
ges en dispensation ved DBH. Afkom er fuldt godkendt, når hingsten 
er EU-kåret.

Landscentret kan svare på, hvad konsekvenserne er, hvis hingsten 
dør inden den danske kåring.

JEA: fra 2016 tilbyder vi medlemmerne, at de kan stille til lydigheds-
test ved hingstekåringen. Det er frivilligt og indgår ikke i bedømmel-
sen. Hvorvidt hopper skal vises på fast bund til kåringen, drøftes i 
landsdelene.

Dirigent og formand takker for et godt møde i en god tone, der lover 
godt for samarbejdet fremover.

Ref. Karen Rønstrup 
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PR-UDVALGET

Følgende kan blandt andet købes til rimelige priser 
– selvfølgelig med Dansk Belgisk Hesteavl logo påtrykt.

Hvid skjorte og grønt slips til mønstring
T-shirts og sweatshirts til børn og voksne

Kasketter, veste og jakker
Bast til indfletning

Medlemmerne er altid velkomne til at rette henvendelse  
til PR-udvalget, både telefonisk og pr. mail,  

så vil varerne blive sendt pr. post.

Jeg er imødekommende for 
nye ønsker og forslag til produkter.

Med venlig hilsen

Karina Nielsen Duerlund
Kalkvej 5, 5874 Hesselager

Tlf. 51 23 36 67
E-mail: karinadbelgier@gmail.com



21

Belgisk Hesteavl Jylland-Fyn 2015

Det er mit indtryk, at de fleste af de aktiviteter, der har været i 2015, er 
afviklet med god tilslutning og stemning.

Glædeligt er det, at vi igen i år har fået flere nye medlemmer, som 
skal være meget velkomne, men desværre kniber det alligevel med at 
holde medlemstallet, derfor må vi erkende, at der bliver færre avlere af 
belgiske heste i landet. Det skyldes nok den moderne og effektive drift 
af landbruget, og alle de regler der er for at holde heste.

Jeg vil opfordre belgierejere, som vil avle, til at bruge de bedste hop-
per og hingste, vi har i landet, og at de kigger lidt i stamtavlerne, inden 
de bedækker, når vi har så få bedækninger. Jeg vil gerne opfordre dem, 
som kører og rider på belgiske heste, til at købe danskfødte føl til gavn 
for avlen.

Generalforsamlingen blev som sædvanlig holdt i Randers ”Hos Anne 
Marie”. Selv om der var et fint fremmøde, kunne vi nemt have fundet 
plads til mange flere, som ville være med til at lægge fremtidsplaner, 
som bestyrelsen kunne arbejde videre med.

På grund af manglende tilmeldinger var vi nødt til at aflyse både 
hoppekåringen og føl- og plageskuet i år. Det var trist, men jeg håber, 
vi kan gøre det bedre til næste år, hvis vi stadig skal have hopperne 
kåret på samlet plads, hvad jeg personligt synes, er det bedste for at 
få en samlet vurdering af hopperne. Men eftersom det er blevet både 
besværligt og dyrt at få en vognmand til at køre, må vi overveje, hvad 
vi skal gøre fremover. Som det så ud i år, hvor vi havde hjemmekåring, 
blev der kåret syv hopper, så tendensen er jo, at man venter med at få 
kåret sin hoppe, indtil der er hjemmekåring igen, selv om hoppen så 
bliver 4 år eller mere.

Til slut skal der lyde en stor tak til dommerne på de forskellige skuer, 
dem der har arrangeret og afholdt de forskellige arrangementer, der 
er omtalt andre steder i bogen, PR-udvalget, ærespræmiegivere for de 
flotte præmier. Til Karen og Grethe for det gode samarbejde om års-
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skriftet, og til slut til bestyrelsen for BHJ-Fyn for det gode samarbejde 
i året, der er gået.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og jeg håber, 
at vi alle får lykke og held med belgierne i det kommende år.

Jørgen Jensen

Line og Sofie tilh. Jette Holm og Ulrik Sørensen, Vinkel 
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Øst Dansk Belgisk Hesteavl

Året 2015 er jo, som de fleste nok har bemærket, jubilæumsår, idet vo-
res forening har bestået i 100 år, og så var det nok her, nogen havde 
forventet, at jeg ville komme med et længere indlæg om foreningens 
historie, men jeg kan med stor taknemmelighed oplyse, at jeg efter op-
fordring har fået Niels Grøndahl til at sammensætte et sådan indlæg. 
Jeg tror, at vi er mange, der de senere år med stor interesse har læst 
Niels Grøndahls indlæg, og det håber jeg også, at I gør i år. Tak Niels.

Første aktivitet var jo vores generalforsamling, som havde stort set 
samme fremmøde, som vi plejer at have. Der var genvalg til alle i besty-
relsen og til de forskellige dommere mm. Referat er udsendt.

Jeg synes, at der var en rigtig god og saglig debat om de kommende 
aktiviteter, ikke mindst vores jubilæumsfest, hvor der var flere forskel-
lige forslag. Der er i skrivende stund udsendt indbydelse til den 24. 
oktober, og alle fra hele landet kan deltage. Jeg håber, at vi får en rigtig 
god fest som afslutning på jubilæumsåret.

Det er også med tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi også i år kan 
holde medlemsantallet. Værre ser det ud med følprocenten og antal-
let af bedækkede hopper. Begge er gået lidt tilbage. Følprocenten fordi 
nogle har været lidt uheldige med folingerne, og det har endda kostet 
et par af de allerbedste hopper livet.

Aktiviteter: Her er det i år Doris og Tim, der har stået for de fleste. 
Først Åbent Hus den 26. april, hvor der var flettekursus, bedømmel-
sesforklaring ved Alan, og efter spisning af medbragt mad viste Alan 
lysbilleder fra forskellige belgiske stutterier. Den 1. august var det også 
Doris og Tim, der lagde lokaler til, til en meget, meget hyggelig grill 
aften. Der var fin tilslutning til begge arrangementer. Tak til Doris, Tim 
og Alan, og tak til alle de der mødte op.

Roskilde Dyrskue: Grundet jubilæumsåret havde vi i år påtaget os at 
lave en jubilæumsudstilling, og stor ros til Alan for den flotte udstil-
ling, du fik sat op, og som var meget velbesøgt. Også stor tak til Tim 
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for at du påtog dig opgaven med at sammensætte, træne og fremvise 
et meget flot og rost showindslag i hesteshowet. Alle, der har prøvet 
det, ved, at det ikke kommer af sig selv. Der skal også lyde en stor tak 
til pigerne Anya, Kristina, Trine, Julia E, Julia H, Rita, Anne, Minna og 
Asta for jeres indsats med udklædning og samarbejdsvilje. I er en rigtig 
god reklame for den belgiske hest. Det kunne jo være, at vi får brug for 
Jer en anden gang.

Jubilæumsudstilling i Roskilde 2015

Der var tilmeldt 11 stk. til bedømmelse, og alle mødte. Bedømmelserne 
er beskrevet af dommerformand Hans Axel Christoffersen andet sted i 
bogen. Da vi i 1995 også havde jubilæum, var der tilmeldt og mødt 37 
stk. Så hurtigt kan det gå, så der er brug for, at vi står sammen, så det 
er da også glædeligt at se, at der er flere unge på vej ind i foreningen. 
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Vi har vel de sidste par år håbet på Sjællandspræmien, som vi ikke har 
haft siden 1994, men selv om Peter Olsen gjorde, hvad han kunne, blev 
det kun til ”lige ved”. Det samme i de andre hold, men alt i alt synes 
jeg, at vi havde et vellykket skue.

Hoppekåring i Gørlev 4.-5. juli: Lørdagen starter med optog igennem 
byen. Her deltog flere af pigerne fra showet i Roskilde, og tak for det. 
Til næste år kan Gørlev fejre 40 års jubilæum, og jeg ved, at udvalget 
arbejder med forskellige tiltag i den anledning. Om søndagen er selve 
kåringen, som er beskrevet andet sted i bogen af dommerformand Jens 
Evald Andersen.

Føl- og plageskue i Gørlev 13. september: Der var tilmeldt og mødt seks 
stk., og som det fremgår af beskrivelserne ved Alan Waring, var det alle 
meget gode dyr. Det blev en noget våd omgang, da det regnede det 
meste af dagen. Jeg synes, at der er god grund til at rette en tak til Lotte 
og Gørlevudvalget, for den fine behandling vi får ved begge skuer.

Runde dage:
25. december Leif Mundt, Viby Sj. 70 år
13. juni  Ib Nielsen, Høng 75 år

Med håbet om en god fest som afslutning på jubilæumsåret vil jeg rette 
en tak til medlemmer, dommere og bestyrelse med flere, for et godt 
samarbejde.

Godt Nytår!

Kurt Andersen
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100 års jubilæumsfest i ØDBH 
den 24. oktober 2015 

Lørdag den 24. oktober mødtes medlemmer med 
familie og hjælpere til en jubilæumsfest, som blev 
holdt i Bælt’stedet i Korsør.

Kurt Andersen bød velkommen til en festlig af-
ten, som vi alle havde set hen til. 

Under middagen holdt Jens Evald Andersen en 
tale til foreningen. Han kom kort gennem histo-
rien, hvor det bl.a. viser sig, at der gennem de 100 
år kun har været seks formænd. Kurt er den som 
har haft formandsposten næst længst, idet han blev 
formand for 24 år siden.

I forlængelse af talen overraktes Jens Rytters le-
gat, som i år gik til Grethe Høgh Hansen.

Der var underholdning af sangere fra Sorø Viseforening, som fik gæ-
sterne med på at synge nogle af de gode, gamle viser. 

Senere på aftenen præsenterede Annette Olsen gæsterne for en quiz. 
Her var spørgsmål for såvel unge som ældre, omkring ”Hvem ved 
hvad”? om højdepunkter i foreningens 100 årige virke.

Endnu et jubilæum kunne fejres i år, da det er 25 år siden, at Kurt An-
dersen trådte ind i bestyrelsen for ØDBH. Kurt fik et stort tillykke og 
en gavekurv af bestyrelsesmedlemmerne. Efter natmaden gik alle hver 
til sit efter en dejlig aften.

Grethe Høgh Hansen 
takker for modtagelse 
af Jens Rytters Legat
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Dansk Belgisk Hesteavl

Landshingstekåringen afholdes den 5. marts 2016 kl. 9.00 på 

Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, 8960 Randers SØ.

Tilmelding inden 1. februar 2016 til DBH’s sekretær, Karen 
Rønstrup, ved indsendelse af tilmeldingsblanket, som kan 
findes på DBH’s hjemmeside eller rekvireres ved foreningens 
sekretær.
NYT! Fra 2016 tilbydes frivillig lydighedstest. Testen indgår 
ikke i bedømmelsen.

Der skal foreligge en DNA-analyse på begge forældre  
og individet selv, også danskfødte hingste.  
DNA skal foreligge før kåringen. 

På vegne af avlsledelsen i Dansk Belgisk Hesteavl
Jens Evald Andersen
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4-års hingste ved kåringen 2015

3-års hingste ved kåringen 2015 
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Landshingstekåring den 7. marts 2015

Hvis man ikke blev forundret som tilskuer ved denne kåring, så var 
man vist ikke klar over belgierhestens mange forskelligheder. Der var 
repræsentation af faktisk alle typer, lige fra de store brabanter til de 
lidt mindre og mere gammeldags ardennere. Faktisk repræsenterede 
fløjene i hvert hold begge.

4-års hingste
Fløjen her tildelte vi den mægtig store Piket van den Egelenberg tilhø-
rende Hans P. Hansen, Storvorde. En indført hingst af den absolut ”mo-
derne” type. Det var ikke uden problemer, at han blev placeret der, da 
han viste noget uregelmæssighed i skridtbevægelsen, men efter aftale 
med dyrlægen enedes vi om, at det kunne være noget pådraget. I trav 
fløj han jo nærmest hen over jorden. Betydelig, svær og velstillet var 
han, og en værdig repræsentant for racen og typen. 9 point. Mosegårds 
Just fra Christian Jensen, Holstebro, blev udset til at følge efter. Ikke 
så betydelig som den forrige, og knap så harmonisk, og med lidt flere 
fejl såsom små baghove, lidt vigende overlinje og knap så god en be-
vægelse. 8 point. Magrez Van de Bjerre fra Louise Mogensen, Herning 
var stor og betydelig og mere hingstepræget end den forrige. Her var 
grunden til placeringen bevægelsen, som virkede lidt kort i skridt og 
stram bag i trav, men ellers en tiltalende hingst rent bygningsmæssigt. 
8 point. Den sidste i holdet, Kilens Victor fra familien Madsen, Kibæk, 
var kåret med 7 point sidste år, og vi mente ikke, han havde udviklet 
sig positivt, så han måtte nøjes med de 7 point og dermed afkåring.

3-års hingste
Fløjen, Rufus, tillagt ved Hardy Sørensen og ejet af Jørgen Jensen, Bir-
kelse, var en hingst af ”den gode gamle type”. Kort, svær, dyb og bred. 
Han havde naturligvis ting, som ikke var helt korrekte, lidt svingende 
for i trav, lidt indfodet, hvilket man ofte ser ved stærktfodrede dyr af 
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Frimønstring af hingst
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denne type. Men han kom let og ubesværet over jorden og fik sine vel-
fortjente 9 point. Den næste, Quintus van het Grootvelt fra Peter og 
Torben Olsen, Haslev, var også indført, men noget anderledes af type. 
Han var elegant – måske lidt mere end man ønsker af en hingst, for rent 
hestemæssigt var der ikke meget at pege fingre ad, bevægelsen var god, 
men som sagt ville lidt mere hingstepræg have pyntet. 8 point. 

Lukas af Kølvringgaarde fra Jørgen Jensen, Birkelse, er en passende 
stor, svær hingst med langt midtstykke, som nok var den største grund 
til placeringen, men her er også ting at bemærke til understellet. Svær, 
dyb og bred samt god bevægelse. 8 point. 

Den sidste, Diamant af Fløjgård, kom helt fra Sverige, tillagt i Dan-
mark hos Arne Høgh Hansen, Gørlev, og ejet af Thomas Carlsson, Sve-
rige, og hvor havde man da ønsket, at den kunne klare sig, men den var 
ikke udviklet nok til en 3-års og manglede noget hele vejen rundt og 
samtidig en del bemærkninger til eksteriøret. 7 point.

Sluttelig endnu en gang tak til udstillerne, som trodser svære tider, 
og også tak til mine meddommere, som sammen med mig var kom-
met alvorligt til eksamen med dette meget uensartede hold hingste, og 
synes I, at beskrivelsen her er lidt mangelfuld, så læs kåringsbeskrivel-
serne, som jeg mener, er særdeles dækkende.

Niels Poulsen
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Rytters Legat

Legatet, der er oprettet efter ønske og nedfældet i testamente, er opret-
tet af gdr. Jens Pedersen (kaldet Rytter), og derfor også benævnt Jens 
Rytters mindelegat.

Legatet, der bestyres af Dansk Belgisk Hesteavl v. formand og for-
eningens sekretær samt Anette Kjeldsen, udbetaler en gang årligt lega-
tets afkast minus omkostninger til administration til to personer, der 
har udført et arbejde til hesteavlens fremme. Året 1995 var det første år, 
der forekom udbetalinger.

Legatbestyrelsen
Anette Kjeldsen, Jens Evald Andersen og Karen Rønstrup

Følgende personer har i årenes løb modtaget udbetaling fra legatet:

1995 Peder Østergaard, Søvind
 Henning Rasmussen, Hylke
1996 Arne Høgh Hansen, Fløjgaarden, Gørlev
 Niels Jensen, Virkelyst, Sæby
1997 Frederik Olsen, Wigottenborg, Haslev
 H.P. Christoffersen, Dons
1998 Knud Christoffersen, Braaby
 Karl Pilensgaard, Nyborg
1999 Niels Poulsen, Støvringgaard
 Ole Hansen, Otterup
2000 Henning Rasmussen, Hylke
 Hardy Sørensen, Brønderslev
2001 Leif Mundt, Viby Sj.
 Vagn Pedersen, Timring
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2002 Harald Kjær, Nørager
 Jørgen W. Waring, Saras Hus, Jyderup
2003 Hans Østergaard Hansen, Hedensted
 Charles Madsen, Vildbjerg
2004 Jens Evald Andersen, Mesing
 Carsten Kristensen, Nimtofte
 Kurt Andersen, Vollerupgaarde, Slagelse
2005 Erik V. Rahbek, Mølvadgaard, Aars
2006 Niels Rasmussen, Vesterbæk, Ribe
 Hans Zøllner, Horserød
2007 Lars Godskesen, Ferritslev
 Torben Olsen, Wigottenborg, Haslev
2008 Kirsten Borup, Hirtshals
 Dorthe Egekjær, Kirke Helsinge
2009 Hans Peter Rønstrup, Tjerrild Mosegaard, Rønde
 Alan Waring, Hallebyore
2010 Jens Peter Larsen, Brande
 Torben Fløjstrup Vincents, Ruds Vedby
2011 Anders Høgh Hansen, Døjringe, Sorø
 Jørgen Kjeldsen, Løkken
2012 Lone & Heine Øhlenschlæger, Bjerringbro
 Jens Schwartz Marcher, Dianalund
2013 Keld Jonstrup, Brønderslev
 Tim Holtzen-Larsen, Rosted
2014 Jørgen Jensen, Birkelse, Aabybro
 Villy Nielsen, Dianalund
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Jens Rytters  Mindelegat 
2015 

 
Jens Rytters Mindelegat 2015 tildeles: 

 

Leo Hald Vestergård,  Aulum 
 

Leo Hald Vestergård har i en lang årrække ydet en særdeles god og værdifuld  
indsats for den belgiske hest. Interessen for belgiske heste stammer helt tilbage  

fra Leos bedstefar, Niels Olsen, Hald, der er en legende inden for belgisk  
hesteavl. Niels Olsens hoppestamme kan stadig spores i Leos avlsarbejde. 

 
Leo har dygtiggjort sig inden for alle områder af avlsarbejdet, brug af hestene  
og dommerarbejde. Leo virker som dommer på dyrskuer og ved hingstekåring,  

og i mange år har Leo siddet i hoppekåringskommissionen i BHJ-Fyn.  
Leo er medlem af bestyrelserne for Dansk Belgisk Hesteavl og BHJ-Fyn,  

hvor han har varetaget arbejdet som kasserer. 
 

Leo Hald Vestergård har en beundringsværdig opdrættersucces. Blandt andet har 
fløjhingsten ”Hardi van Lemmenweg” bidraget til avlsfremgang for mange hopper i  

landet. Leo er en dygtig kusk og stiller gerne op til arrangementer, hvor der skal 
køres, familien Hald Vestergård afholder hvert år en pløjedag for alle interesserede.  

 
Når Leo udstiller sine heste, er soigneringen altid helt i top. Leo har lært 

flettehåndværket videre til mange medlemmer og giver altid gerne en hjælpende hånd. 
Det er en fornøjelse at opleve, hvordan hele familien Hald Vestergård bakker op  

om arbejdet med hestene, både hjemme, ved pløjedage og på dyrskuerne. 
 

Belgisk Hesteavl er dig meget taknemlig for din indsats, derfor er det os en stor  
glæde at ønske Leo Hald Vestergård tillykke med Jens Rytters Mindelegat 2015. 

 
Legatbestyrelsen 

 

 
Anette Kjeldsen, Karen Rønstrup og Jens Evald Andersen 
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Jens Rytters  Mindelegat 
2015 

 
Jens Rytters Mindelegat 2015 tildeles: 

 

Grethe Høgh Hansen,  Systofte 
 
 

Grethe har gennem en lang årrække bakket aktivt  
 op om avlsforeningen ved blandt andet at lave  
referater fra generalforsamlingerne i ØDBH.  

 
Desuden er Grethe en uvurderlig hjælp i arbejdet med  
at få samlet, redigeret og udgivet et årsskrift i Dansk  

Belgisk Hesteavl. Grethe er garant for at vores  
årsskrift er af høj, faglig kvalitet og står som et  

relevant vidnesbyrd for årenes gang i avlsforeningen,  
som vi med stolthed kan tage frem fra hylderne  

og overdrage til kommende generationer. 
 

Belgisk Hesteavl er dig meget taknemlig for din indsats, 
derfor er det os en stor glæde at ønske Grethe Høgh 
Hansen tillykke med Jens Rytters Mindelegat 2015. 

 
Legatbestyrelsen 

 

 
Anette Kjeldsen, Karen Rønstrup og Jens Evald Andersen 
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Mindeord for Torben Jensen, Stenlille

Den 27. februar døde Torben Jensen. Han var et medlem, der altid sam-
men med fru Kate mødte op, når foreningen havde noget på program-
met og altid i godt humør og hjælpsom.

Vi er mange, der vil savne ham, men savnet er naturligvis størst hos 
Kate og Tanja.

Æret være Torben Jensens minde.

Kurt Andersen
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Mindeord for  
Jens Chr. Andersen, Brædstrup

Efter et langt liv 
døde Jens Chr. An-
dersen den 21. juli 
2015, 85 år gammel.

Jens Chr. An-
dersen har været 
medlem af Belgisk 
Hesteavl Jylland i 
mangfoldige år, og 
var en af landets 
ældste avlere. I 2015 
fik han således fire 
levende føl, som han desværre ikke nåede at se.

Jens Chr. Andersen mistede sine forældre i en meget ung alder. Fra 
sin tidlige ungdom blev han betaget af de store belgiske heste, som 
fulgte ham hele livet igennem. Som præsten sagde i begravelsestalen: 
”Når noget gik Jens imod, søgte han trøst og kærlighed hos de belgiske 
heste, som gengældte hans kærlighed”.

Vi havde den store ære at have Jens’ heste opstaldet her hos os, og det 
var en stor glæde hver gang, når Jens kom på besøg. Først skulle hans 
heste have et kærligt klap og ses nøje efter, derefter kunne vi få en he-
stesnak og drøfte fremtiden for hans heste, som han holdt så meget af.

Det var med stort vemod, at vi måtte sige farvel til Jens Chr. Ander-
sen, der på sin stille og rolige måde, gjorde så meget for avlen af den 
belgiske hest. En stor belgiermand er taget ud på sin sidste rejse.

Æret være Jens Chr. Andersens minde

Kirsten og Keld Jonstrup
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Mindeord for Karl Pilensgaard, Nyborg

Den 9. april fyldte Karl Pilensgaard 85 år. Han har 
altid været glad for heste. Med købet af belgierhop-
pen Laura fra Jens Evald Andersen startede interes-
sen for de belgiske heste. Laura fik mange flotte føl. 
Deriblandt var hingsten Rasmus af Nyborg, som 
blev en stor flot hingst, der endte sine dage hos Jens 
Dahl. Kalle var en flittig udstiller af sine heste, som 
opnåede fine placeringer. Han kom med i bestyrel-
sen for Belgisk Hesteavl Jylland-Fyn, og var aktiv 
med oprettelse af kurser og udflugter. Både på Det Fynske Dyrskue 
og flere andre dyrskuer, har han i adskillige år været dommer for flere 
racer, foruden de belgiske heste. På grund af sygdom måtte Kalle skil-
le sig af med sine belgiske heste, men han kunne ikke undvære heste 
på ejendommen, så derfor købte han nogle Shetlandsponyer, som han 
bedre kunne klare. Selvom sygdommen tog på kræfterne, kunne han 
ikke undvære at komme på dyrskue og snakke med udstillerne. Det 
sidste dyrskue, han oplevede, var Det Fynske Dyrskue i juni måned.

Karl Pilensgaard sov stille ind den 18. august. Vore tanker går til 
Ruth og familien.

Æret være Karl Pilensgaards minde

Else og Lars Godskesen
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Josefine og Jacline tilh. Karina Nielsen Duerlund, Hesselager 
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Erik Rahbek – 80 år

Den 3. december 
2015 fyldte Erik 
Rahbek 80 år. Erik 
kom for over 50 år 
siden, i 1964, ind i 
belgisk hesteavl, 
hvorefter han hur-
tigt kom i besty-
relsen for BHJ, og 
blev næstformand. 
Erik sad i mange år 
i bestyrelsen, men det har været avlen med den belgiske hest og dom-
mergerningerne, der har optaget Erik mest. Erik har været dommer-
formand på alle tre landsdelsskuer, hingstekåringsdommer og meget 
mere. Erik har stillet mange hingste til kåring. Det har nok været nogle 
af de største dage for Erik, når en hingst skulle af sted til kåring. Hing-
stene blev fremvist og soigneret på hans helt specielle måde. Erik har 
også stillet mange afkomssamlinger med fine resultater. Også hoppe-
kåringer har Erik haft mange af på Danmarks flotteste mønstringsbaner 
lige foran stuehusene på enten Ryssensten, Mølvadgård eller Mærskal-
gård. Mange belgierfolk har oplevet din store gæstfrihed i forbindelse 
med kåringer mm. Du har så sent som i 2015 fået kåret en hoppe med 9 
point. Besætningen af belgierheste er p.t. på tre kårede, drægtige hop-
per samt et hoppeføl. Dansk Belgisk Hesteavl ønsker tillykke med da-
gen, med ønsket om at lysten og helbredet fortsat må være der.

Tak for mange gode og hyggelige belgieroplevelser.

Jens Evald Andersen



41

Jørgen Kjeldsen - 75 år

Den 26. maj 2015 kunne Jørgen Kjeldsen, Løkken 
fejre sin 75-års fødselsdag. Jørgen Kjeldsen har 
altid udvist stor interesse for belgierheste, som 
på Jørgens stille og rolige måde har udviklet sig 
til en af de helt store avlere i Danmark. Det har 
medført fornemme resultater både til dyrskuer 
og kåringer, hvor topresultater er opnået.

Et af de helt store år for Jørgen Kjeldsen må 
nok siges at være i 2011, hvor syv levende føl kom til verden, og senere 
på året modtog han velfortjent Jens Rytters Mindelegat.

Jørgen Kjeldsen nyder de daglige ture med vandtanken på bilen ud 
til hestene for at tilse, at alt er i orden. Specielt de røde belgiere har Jør-
gens store interesse, som han siger: ”Jeg skal ud og se til de røde heste”, 
med et lunt glimt i øjet. Her i fødselsdagsåret var der hjemmekåring 
hos Jørgen Kjeldsen, og hoppen opnåede flotte 9 point i helhed, og det 
fortæller jo lidt om den avl, Jørgen har opnået.

Der er altid stor gæstfrihed hos familien Kjeldsen, og fru Jytte kan 
snart anrette et traktement. Du ønskes et stort tillykke med dagen, som 
blev fejret i hjemmet med familie og venner.

Kirsten og Keld Jonstrup
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Jens Evald Andersen, Mesing – 70 år

Jens Evald Andersen rundede 
den 18. september de 70 år, og 
i den forbindelse ønskes han 
hjerteligt tillykke. Jens Evald 
er 3. generation på Enghave-
gård, en adresse, der har haft 
stor betydning for Belgisk 
Hesteavl. Det er 50 år siden 
Jens Evald fik kåret sin første 
hingst Bjørn Querilleur, og 
som skrevet står, kunne den 
lige så godt have stået på flø-
jen. Siden er det blevet til en 
lang række af bemærkelses-
værdige resultater med hans 
heste. Årets Hoppe og Skuets 
Bedste flere gange. Altid top 
klargjort og vel fremført af 
Lise og Chris. Jeg tror ikke, at 
der er noget dommerjob, som Jens Evald ikke har været betroet, oftest 
som formand, og alle bestridt med stor saglighed. Jens Evald har været 
i bestyrelsen i Belgisk Hesteavl Jylland i over 30 år, og i forretningsud-
valget i Dansk Belgisk Hesteavl, hvor han i dag er formand. Ligeledes  
er han formand for Jens Rytters Legat. Det er mit håb, at Belgisk He-
steavl også i fremtiden kan trække på den store viden og erfaring, som 
Jens Evald har.

Kurt Andersen
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Hoppekåring i Gørlev den 5. juli 2015

På en af sommerens allerbedste dage afholdt ØDBH hoppekåring i 
Gørlev. Der blev kåret fem hopper, fordelt på en 4-års hoppe og fire 
3-års hopper.

3-års hopper
På fløjen kom Bakkegårdens Mette fra Villy Nielsen, Dianalund. 
Hoppen målte 161–172–210–27. Hun er en godt middelstor hoppe af 
god type, med et kønt hoved og en velansat hals. Passende af dybde 
og bredde med en stærk, muskuløs overlinje og et furet, muskuløst 
kryds. Lemmerne er passende føre med lidt bløde koder i for, haserne 
er tørre. Bevægelsen er regelmæssig og energisk i både skridt og trav. 
Hoppen blev kåret med 9 point. Derefter fulgte en hoppe fra Sverige, 
Hera av Breavad fra Jessica Bergquist, Grimeton. Hoppen er efter 
Herkules af Søholt. Hun er en stor hoppe af god type, almindeligt ho-
ved på en velansat hals. Der er god dybde og bredde. Hun viger lidt 
i overlinjen, men der er et bredt, muskuløst kryds. Lemmerne er pas-
sende føre, rene, tørre og velstillede. Bevægelsen er regelmæssig og 
energisk. 9 point. Den næste var Signe fra Peter Olsen, Mern. Peter er 
fjerde generation, der udstiller belgierheste fra Wigottenborg. Signe 
er en stor hoppe, som endnu ikke er færdigudviklet. Hun har et kønt 
hoved og en velansat hals. Der er passende dybde og bredde med en 
lang overlinje og et bredt, muskuløst kryds. Lemmerne er føre og vel-
stillede med rene, tørre haser. Bevægelsen er energisk i både skridt og 
trav. 9 point. Holdet sluttede med Dharma af Skelmosegård fra Doris 
Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Slagelse. Når et 3-års hold kan slut-
te med en hoppe af den kvalitet, ser det godt ud for belgisk hesteavl i 
fremtiden. En middelstor hoppe af ret god type, og kønt hoved med 
en velansat hals. Der er passende dybde og bredde samt en stærk og 
muskuløs overlinje med et furet, muskuløst kryds. Den er knap tør 
nok i hasen. Forlemmerne er passende føre og velstillede. I bag er de 
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knap føre og tørre nok. Bevægelsen er snæver og knap energisk nok i 
skridt, men energisk og fremgribende i trav. 8 point.

4-års hoppe
Den 4-årige hoppe var Hera af Grøftebjerggård fra Thomas Karlsson, 
Grimeton. Hoppen målte 167–178–222–28, så tæt på idealmålene som 
muligt. Det er en stor hoppe af særdeles god type. Hun har et kønt ho-
ved på en velansat hals, god dybde og bredde, stærk overlinje og bredt, 
muskuløst kryds. Lemmerne er passende føre og velstillede. Bevægel-
sen er regelmæssig og energisk. 9 point og Årets Hoppe i ØDBH 2015. 
Et stort tillykke til de dygtige svenske avlere.

Tak for en god dag i Gørlev, med håbet om at de nykårede hopper må 
blive brugt i avlen fremover.

Jens Evald Andersen

Hera af Grøftebjerggård BE 12891, Årets Hoppe i ØDBH, 9 point, tilh. Thomas 
Carlsson, Grimeton 
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Hoppekåring Jylland-Fyn, 
den 30. august og 1. september 2015

Hjemmekåring af hopper den 30. august 2015
Turen startede ved Erik Rahbek i Tjele, hvor vi kårede hoppen Gry K. 
Jonstrup med føl ved siden. Det er en stor hoppe af god type. Kønt ho-
ved på velrejst hals, passende dybde og bredde. Gode skuldre og stærk 
ryg, furet kryds, dybe lår, haserne er knap tørre nok, passende føre 
lemmer, lidt urene i bag. Skridtbevægelsen er taktfast, men snæver, 
travbevægelsen er knap energisk nok og snæver. Hun blev kåret med 9 
i helhed. Der var mødt folk op fra nær og fjern, og vi blev budt på lidt 
godt til ganen, inden turen gik videre til Claus Jensen, hvor Arne Møl-
ler Lange fik kåret hoppen Freja. En meget stor hoppe af særdeles god 
type med et kønt hoved på en velrejst hals. God dybde og bredde, stærk 
ryg, hældende kryds. Lemmerne er rene og føre med gode armstyk-
ker, lidt krogede baglemmer. Skridtbevægelsen er taktfast og fremad-
gribende. Travbevægelse; energisk og fremadgribende. Hun blev kåret 
med 9 i helhed.

Efter lidt hygge i haven gik turen videre til Fyn hos Lars Godskesen 
i Ferritslev, hvor vi kårede Bondagergaards Marie. Det er en passende 
stor hoppe af ret god type. Hun har et kønt hoved på en kraftig, velan-
sat hals. God dybde, passende bredde, vigende overlinje, godt musku-
løst kryds, gode lår, haserne er knap tørre nok. Velstillede lemmer, men 
med korte koder, lidt urene baglemmer. Skridtbevægelsen er snæver i 
for. Travbevægelse; regelmæssig. Hun blev kåret med 8 i helhed. Her 
var hele familien samlet, og vi blev budt på det store kagebord.

Herefter kørte vi til Sanne Mathiassen i Bramming, hvor der skul-
le kåres to hopper. Munik af Tromborg er en passende stor hoppe af 
god type, kønt hoved på en velansat hals. Passende dybde og bredde, 
stærk ryg, afrundet kryds, tørre haser. Lemmerne er velstillede, men 
med rigelig behåring. Bevægelsen er regelmæssig i både skridt og trav. 
Hun blev kåret med 9 i helhed. Den anden, Venus, er en god middelstor 
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hoppe af god type. Hun har et kønt hoved på en lidt lavt ansat hals. 
Passende dybde og bredde, god overlinje, lidt hældende kryds, tørre 
haser. Lemmerne er velstillede. Skridtbevægelsen er lidt snæver. Trav-
bevægelsen mangler haseaktion og er snæver. Hun blev kåret med 8 i 
helhed.

Der skal lyde en stor tak til de forskellige ejere, der stillede deres he-
ste til kåring og tak for den dejlige gæstfrihed, vi mødte alle stederne. 
Alle hestene var striglet, flettet op og gjort pænt i stand til hestenes 
store dag. Det var et dejligt syn.

Hjemmekåring af hopper den 1. september 2015
Denne dag gik turen mod det nordjyske, hvor vi havde første stop hos 
Hardy Sørensen i Brønderslev. Sønnen Lasses hoppe, Johanne, er en 
stor hoppe af god type. Hun har et kønt hoved på velrejst hals. God 
dybde og bredde, lidt vigende overlinje, toppet muskuløst kryds, gode 
lår, haserne er tørre. Lemmerne er passende føre med gode armstyk-
ker. Hun er indfodet, men har god behåring for og bag. Bevægelsen i 
skridt og trav, god og taktfast, men svingende for. Hun blev kåret med 
9 i helhed. Her blev vi, traditionen tro, budt på røde pølser, kaffe og 
kage. Som sidste stop på vores turné kørte vi til Jørgen Kjeldsen i Løk-
ken, hvor vi kårede hoppen Tea. Hun er en stor hoppe af særdeles god 
type. Hun har et kønt hoved på en velrejst hals, god dybde og bredde, 
stærk ryg, godt muskuløst kryds, gode lår, haserne er tørre. Hoppen 
har føre og velstillede lemmer med gode armstykker. Skridtbevægel-
sen er fremadgribende, men lidt snæver. Travbevægelsen fremadgri-
bende med god haseaktion. Hun blev kåret med 9 i helhed. Dejligt at 
slutte turen med en god gang aftensmad.

Vores tur til Nordjylland var meget hyggelig og en dejlig vandring 
igennem tiderne. Tak for de sjove historier og at vi måtte se de flotte 
billeder.

Trine Lilkær, Jens Peter Larsen og Preben Støttrup
Elisabeth Markmann Lysholt Larsen (sekretær) 



47

Landbrugsmessen Gl. Estrup 
den 30.-31. maj 2015

Sidst i maj måned kan vejret være godt, men det kan også være koldt og 
regnfuldt, men når der bliver afholdt dyrskue, så er der heldigvis rigtig 
mange, der møder op og støtter op om skuet. Således var det også i år. 
Der var mødt tre belgiske heste til bedømmelse, en fuldvoksen hingst, 
en følhoppe og en 3-års hoppe, alle var brune, så de klædte hinanden 
meget.

4-års hingst
Magrez Van de Bjerre fra Louise Bjerre Mogensen, Herning er en stor 
velrejst hingst af god type. Der er et kønt hoved på en kraftig, velrejst 
hals. Der er god dybde, bredde og overlinje samt et furet, muskuløst 
kryds. Lemmerne er føre, men der er rigelig behåring. Bevægelsen i 
skridt er snæver i for og knap energisk nok. I trav er bevægelsen regel-
mæssig. 1. præmie, 23 point. I konkurrencen om Skuets Bedste Hingst 
blev det til en flot tredjeplads. Hingsten var meget flot soigneret.

Følhoppe
Følhoppen blev bedømt af Jørgen Elkjær. Lise Markussen, Enghave-
gård, Skanderborg udstillede Silvia af Fløjgård. En stor hoppe af sær-
deles god type, med et kønt hoved og velansat hals. Der er passende 
dybde og bredde, med en stærk overlinje og et godt muskuløst kryds. 
Lemmerne er rene og tørre med god behåring. Bevægelsen er særdeles 
god og taktfast i skridt, dog lidt snæver i for. Der er en prima travbevæ-
gelse. 1. præmie, 24 point og ærespræmie. I konkurrencen om Skuets 
Bedste Hoppe blev det til en flot andenplads, kun slået med et enkelt 
point.

3-års hoppe
Michell af Vollerupgård fra Hans Peter Rønstrup, Rønde er en ung hop-
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pe, som endnu ikke er færdigudviklet, men med en helt fantastisk af-
stamning. Det er en middelstor hoppe af god type, der er et kønt hoved 
og velansat hals. Der er særdeles god dybde og bredde. Lidt vigende 
overlinje med et furet, muskuløst kryds. Lemmerne er passende føre, 
rene og velstillede. Bevægelsen er regelmæssig i skridt og regelmæssig 
og energisk i trav. 1. præmie, 23 point.

Når der er en hingst, en følhoppe og en ung hoppe, så er det hele 
repræsenteret, men der er plads til endnu flere – vi håber stadigvæk.

Tak til udstillerne og de mange belgierfolk, som kiggede forbi, det er 
med til at gøre skuet hyggeligt, det har vi brug for.

Jens Evald Andersen

Udstillede heste på Gl. Estrup 
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Nibe Dyrskue den 5. juni 2015

På en smuk solskinsdag afholdtes Nibe Dyrskue. Skuet var flot og vel-
besøgt.

Der var tilmeldt en enkelt belgier til dagens bedømmelse.
Den 4-årige hingst Magrez Van de Bjerre, tilhørende Stald Bjerre v/ 

Louise Bjerre, Herning, opnåede 24 point og ærespræmie.
Hingsten blev beundret af mange, og adskillige publikummer efter-

lyste flere belgiske heste ved de fremtidige skuer.

Louise Bjerre, Stald Bjerre

019
Ulrik Sørensen, Vinkel på bukken 
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Bas Van’t Kortstuk BEH 1972, 24 point og ærespr., tilh. Kirsten og Leif Mundt, Viby 
Sj.

Stella Van Gaasbeek BE 12812, 23 point og ærespr., tilh. Bent Rasmussen, Ringsted 
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Roskilde Dyrskue den 5.-7. juni 2015

Det er efterhånden en rigtig god tradition, at vejret er fantastisk godt, 
og Danmark viser sig fra sin bedste side, når der er dyrskue i Roskilde, 
i hvert fald under bedømmelsen, og sådan var det igen i år. Der var i år 
mødt ti belgierheste: En ældre hingst, to følhopper, tre goldhopper, to 
3-års hopper og to 2-års hopper. Bedømmelsen resulterede i følgende:

Ældre hingst
Bas Van’t Kortstuk, 7 år, fra Kirsten og Leif Mundt, Viby Sj. er en mæg-
tig stor hingst af særdeles god type, passende god dybde og bredde. Et 
kønt hoved på en velansat hals. Særdeles stærk i overlinje og med et 
velformet og furet kryds. Forlemmer er passende føre og velstillede, og 
baglemmerne er passende føre, velstillede, men knap tørre nok. Bevæ-
gelsen er i skridt kraftig og regelmæssig, og i trav er den kraftig, regel-
mæssig og energisk. 1. præmie, 24 point og ærespræmie.

Følhopper
Her var der to fremstillede hopper, og på fløjen kom hoppen Stella Van 
Gaasbeek, 7 år, fra Bent Rasmussen, Ringsted. En stor hoppe af god type, 
passende dybde og bredde. Et kønt hoved på en velansat hals, overlinjen 
er stærk, men lidt muskelfattig og med et markeret, men lidt hældende 
kryds. Der er gode lår. Forlemmerne er rene og velstillede, men knap 
føre nok, og det samme gælder for baglemmerne. Bevægelsen er regel-
mæssig i skridt og regelmæssig og taktfast i trav. 1. præmie, 23 point 
og ærespræmie. Herefter kom hoppen Bakkegårdens Bibi, 6 år, fra Ole 
Larsen, Reerslev, Ruds Vedby. Det er en passende stor hoppe af god 
type. God dybde og bredde, et kønt hoved på en velansat hals. En stærk 
overlinje, krydset er hældende og bredt, og der er en passende lårdybde. 
Forlemmerne er velstillede, men knap føre nok, og det samme gælder for 
baglemmerne. Bevægelsen i skridt er uregelmæssig, travbevægelsen er 
uregelmæssig og ikke rengående i bag. 1. præmie, 22 point.
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Frida K Jonstrup BE 12829, 23 point og ærespr., tilh. Victoria Bjerre, Kirke Hyllinge

Bakkegårdens Mette BE 12887, 23 point og ærespr., tilh. Villy Nielsen, Dianalund 
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Goldhopper 4–8 år
I dette hold var der tre fremstillede hopper, og på fløjen havde vi hop-
pen Frida K Jonstrup, 8 år, fra Victoria Bjerre, Kirke Hyllinge. En stor 
hoppe af god type. Særdeles god dybde og bredde. Et særdeles kønt 
hoved på en velansat hals. En stærk og muskuløs overlinje og med et 
furet og muskuløst kryds samt gode lår. For- og baglemmerne er rene 
og velstillede. Bevægelsen er regelmæssig og energisk i både skridt og 
trav, dog lidt svingende i for i trav. 1. præmie, 23 point og ærespræ-
mie. Herefter kom hoppen Caya-Victoria af Skelmosegaard, 4 år, fra 
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Rosted ved Slagelse. En stor 
hoppe af god type, passende dybde og bredde, et kønt hoved på en 
velansat hals og med en stærk overlinje. Krydset er muskuløst og furet. 
Forlemmerne er passende føre og velstillede, dog lidt stejle hove i for, 
baglemmerne er passende føre og velstillede. Bevægelsen er regelmæs-
sig og energisk i både skridt og trav. 1. præmie, 23 point. Herefter kom 
hoppen Beatrice af Skelmosegaard, 4 år, fra Doris Pedersen og Tim 
Holtzen-Larsen. En passende stor hoppe af god type og med særdeles 
god dybde og bredde. Et kønt hoved på en velansat hals. En muskuløs, 
dog lidt vigende, overlinje og et kryds, der er lidt hældende og furet. 
For- og baglemmer er føre og velstillede. Bevægelsen er energisk, men 
lidt kort i bag, dette gælder både i skridt og trav. 1. præmie, 22 point.

3-års hopper
Her var der to fremstillede hopper. På fløjen kom hoppen Bakkegår-
dens Mette fra Villy Nielsen, Dianalund. En passende stor hoppe af god 
type. Passende dybde og bredde, et kønt hoved på en velansat hals, 
og en stærk men lidt vigende overlinje, krydset er furet og muskuløst. 
Der er gode lår. For- og baglemmerne er føre og velstillede med gode 
hove. Bevægelsen er energisk og fremgribende i både skridt og trav. 1. 
præmie, 23 point og ærespræmie. Herefter kom hoppen Signe fra Peter 
Olsen, Mern. En stor hoppe af god type, passende dybde og bredde, 
et kønt hoved på en velansat hals og med en stærk overlinje, dog lidt 
lang og vigende. Krydset er lidt hældende, men furet. Passende lårfyl-
de. Forlemmerne er passende føre, rene og velstillede med gode hove, 
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Mocca af Vollerupgårde, 23 point og ærespr., tilh. Kurt Andersen, Slagelse

Showholdet ved jubilæumsstanden i Roskilde 
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det gælder ligeledes for baglemmerne. Bevægelsen er regelmæssig og 
energisk i skridt og regelmæssig, energisk og fremgribende i trav. 1. 
præmie, 23 point.

2-års hopper
I det sidste hold var der to fremstillede hopper. På fløjen kom hop-
pen Mocca af Vollerupgårde fra Kurt Andersen, Slagelse. Det er en pas-
sende stor hoppe af god type. Passende dybde og bredde og med et 
kønt hoved på en velansat hals. Overlinjen er stærk og muskuløs og 
med et godt, furet kryds, dog lidt hældende. Forlemmerne er passende 
føre og velstillede, og baglemmerne er passende føre og velstillede. Be-
vægelsen er regelmæssig og taktfast i både skridt og trav. 1. præmie, 
23 point og ærespræmie. Herefter kom hoppen Diva af Grøftebjerg-
gård fra Anne Korsholm, Maribo. En stor hoppe af god type, passende 
dybde, men knap bred nok. Kønt hoved på en velrejst hals. Overlinjen 
er lidt muskelfattig og med et lidt toppet kryds. Der er manglende lår-
fylde. For- og baglemmerne er passende føre og velstillede. Bevægelsen 
er regelmæssig og fremgribende i både skridt og trav, dog lidt snæver 
i for. 1. præmie, 22 point.

Alt i alt en flot udstilling af nogle velplejede heste ved skuet i 2015. 
Tak til udstillere og trækkere for alt det arbejde, vi alle ved, ligger forud 
for et dyrskue. Tak til meddommere og til Mie for et godt samarbejde. 
På gensyn i 2016.

Hans Axel Christoffersen
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Det Østjyske Dyrskue  
den 12.-13. juni 2015

Jeg var i år inviteret til at være dommer på det Østjyske Dyrskue. Der 
var tilmeldt en Shire, en Tinker, to Belgiere, og seks Jyder. Jeg havde 
fået Henrik Jessen fra Jysk Avl som meddommer. Vejret var tip top, rig-
tig dyrskuevejr med høj sol og en let vind. Der var en rigtig god stem-
ning og et godt sammenhold blandt udstillerne, på tværs af racerne, 
gennem hele dyrskuet. Alle heste var flot klargjort til bedømmelsen.

4-års hingst
Magrez Van de Bjerre (f. Thor van Malsem) født den 31. maj 2011 udstil-
let af Louise Bjerre Mogensen fra Herning. Det er en stor hingst af god 
type, der er god dybde og bredde, kønt hoved på en velansat hals. Der 
er en god overlinje, ligeledes en god ryg og lænd, der er et særdeles 
godt, furet kryds. Gode forlemmer, baglemmerne har fyldte haser, hov-
skægget er godt veltrimmet. Et særdeles godt skridt, i trav ønskes en 
mere fremadgribende bevægelse. Hingsten tildeltes 23 point og æres-
præmie. Indstilles til Skuets Bedste Hingst, hvor han vandt flot efter en 
hård omkamp.

Vallak
Den næste var Klaus (f. Freek van de Lollebeek) en 17-års vallak udstil-
let af Nadia Møller fra Hornsyld. Da jeg tog hjemmefra var jeg rigtig 
spændt på at se en vallak på 17 år, jeg tænkte på benene især, men jeg 
blev godt nok meget positivt overrasket, over det jeg så, en rigtig flot 
herre som vi også så under rytter. Det er en vallak af særdeles god stør-
relse og god type. Dybden og bredden er tilfredsstillende, der er en 
særdeles god og stærk overlinje. Der er særdeles rene og føre for- og 
baglemmer (17 år). Han er lidt snæver i skridt og lidt mere haseaktion 
ønskes i trav. Han tildeltes 22 point.
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Det var et par flotte belgiere, der prydede dyrskuet i Horsens. Til-
lykke med de opnåede resultater og hermed tak til meddommer Hen-
rik Jessen samt sekretæren, og i særdeleshed udstillerne, for at I mødte 
op. Håber der bliver lidt flere belgiere til næste år. Vi må alle bakke op 
om de skuer, der er.

Tak for et par gode dage i Horsens.

Keld Jonstrup

Magrez Van de Bjerre BEH 1981, 23 point, ærespr. og Skuets Bedste Hingst, tilh. 
Louise Bjerre Mogensen, Herning 



58

Marie og Louise Brems, Faaborg med hopperne Musse af Kliplev, 23 point og ærespr. 
og Mette Støvringgård, 22 point

Udstillede heste på Det Fynske Dyrskue 
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Det Fynske Dyrskue den 12.-14. juni 2015

Det Fynske Dyrskue begyndte på årets første sommerdag. Der var 
tilmeldt fem goldhopper og en vallak, alle var mødt. De blev alle flot 
fremført, og alle havde rene og tørre lemmer, hvilket er noget af det, vi 
gerne vil se.

Goldhopper
På fløjen kom Musse af Kliplev fra Hanne Brems, Faaborg. En passende 
stor hoppe af god type, god dybde og bredde. Hun har et kønt hoved 
på en lidt kort hals. God overlinje. Bredt furet kryds, gode lår, rene, 
tørre lemmer, bløde koder for, bevægelsen er god og fremadgribende 
i skridt og trav. 23 point og ærespræmie. Bellavista K fra Susanne og 
Claus Godskesen, Munkebo, er en stor hoppe af god type, særdeles 
dyb og bred, lille hoved på en kort, kraftig hals, god overlinje, sær-
deles bredt og furet kryds, gode lår, rene og tørre lemmer, bløde for, 
god og energisk i skridt og trav, vist i lidt rigelig foderstand. 23 point 
og ærespræmie. Mosegårds Jacline fra Karina Duerlund, Hesselager er 
en hoppe af passende størrelse, god type, god dybde og bredde. Hun 
har et kønt hoved på en velansat hals, lidt vigende overlinje, særdeles 
godt, furet kryds, gode dybe lår, manglende knæmarkering, lidt bløde 
koder, god i skridt og trav lidt snæver for. 23 point og ærespræmie. 
Bondagergaards Josefine fra Karina Duerlund, Hesselager, er en hoppe 
af passende størrelse og god type. Hoppen har god dybde og bredde, 
kønt hoved på en kort, velansat hals, god overlinje, godt furet kryds, 
gode lår, rene, tørre og velstillede lemmer, bevægelsen er snæver for i 
skridt og trav. 22 point. Mette Støvringgård, fra Hanne Brems, Faaborg, 
er en hoppe af god type med passende dybde og bredde. Hun har et 
kønt hoved på en velansat hals, god overlinje, godt furet kryds, gode 
lår, rene tørre lemmer, manglende knæmarkering, god og energisk i 
skridt og trav. Hun er knap så betydelig som de andre. 22 point.
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Vallak
Casper Mohr, Odense, udstillede Bondagergaards Arthur. Vallakken er 
stor af god type, god dybde, knap bred nok, kønt hoved på velansat 
hals, gode skuldre, lidt lang overlinje, hældende kryds, gode lår, lem-
merne er passende føre, men mangler knæmarkering, rene, tørre haser. 
God energisk bevægelse i skridt og trav, dog snæver for. 23 point.

Tillykke med de opnåede resultater. Tak til meddommer Aksel Møl-
ler Sørensen og sekretær Marianne Christensen

Trine Lilkær

Hesteshow: Kusk Casper Mohr og rytterne Louise og Marie Brems 
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Hjørring Dyrskue den 19.-20. juni 2015

I Hjørring var det jo Jørgen Jensen, Birkelse og i særdeleshed Keld Jon-
strup, Brønderslev, der prægede udstillingen, og jeg må sige, at det var 
høj kvalitet, der blev fremvist.

Hingst
Jørgen Jensen, Birkelse, fremstillede fløjhingsten Rufus fra kåringen, og 
som altid fra Jørgen Jensen var hingsten i storform. Og jeg blev absolut 
ikke skuffet. En tamp af en hingst, der skinnede, som var han poleret, 
og som var meget tæt på at blive bedste hingst på skuet. Måske er det 
lidt ”gammelmandssnak” at sige, at hingsten repræsenterer den ægte 
type. Svær, kort, dyb og bred og med en yderst tiltalende harmoni og 
udstråling, som vi ikke ser så ofte, og han fik sine velfortjente 24 point.

Goldhopper
Alle hopperne blev vist af Kirsten og Keld Jonstrup, Brønderslev, og 
havde alle samme mor, Didde. De var på ingen måde ringere repræ-
sentanter for belgierne end den forrige, og lige så velplejede. Tre gold-
hopper med den helt enestående Olga Jonstrup i spidsen. Det er svært 
overhovedet at finde fejl der, hvilket også bevirkede, at hun for anden 
gang blev bedste goldhoppe på skuet, - så er hun vist beskrevet. 24 
point. Helsøsteren Anna K. Jonstrup lader ikke den foregående meget 
at høre, men det er utaknemmeligt at stå ved siden af Olga, for de lig-
ner hinanden så meget, at man er tilbøjelig til at blive ”fejlkigger”. Hun 
er lige knap så betydelig hele vejen rundt, men en absolut tiltalende 
hoppe, som fik sine velfortjente 23 point. Halvsøsteren Maika Jonstrup 
er af en lidt anderledes type, men en tiltalende hoppe, med fine ram-
mer, knap så svær af bygning og med finere lemmer, men regelmæssig 
og god bevægelse, som de foregående. 23 point.

Disse tre udmøntede sig i en enestående samling, Skuets Bedste Sam-
ling og 24 point. Her ser man virkelig, hvad avl kan føre til, når man er 
dygtig og heldig.
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2-års hoppe
Slutteligt fremviste Keld Jonstrup, Brønderslev, en 2-års hoppe, Sabine, 
som nok ikke levede helt op til de foregående. Hun er opflasket, hvilket 
kan være grunden til hendes lidt manglende udvikling, men hun var 
stor og noget ranglet, så lad os se, hvordan hun ender. 21 point.

Så her skal lyde en tak til Jørgen og Keld for den flotte fremvisning, 
og til Hjørring Dyrskue, hvor man altid føler sig velkommen og til Axel 
Poulsen som behagelig meddommer.

Niels Poulsen

Samling efter Didde, 24 point og Skuets Bedste Samling, tilh.  
Kirsten og Keld Jonstrup, Brønderslev 
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Hesteshow på Landsskuet 2015, arrangeret i samarbejde med ØDBH 



64

Rufus BEH 1983, 23 point og ærespr., tilh. Jørgen Jensen, Birkelse

Nicolin af Riis BE 12846, 24 point og ærespr., tilh. Markus  
Henriksen, Roslev 
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Landsskuet den 2.-4. juli 2015

Sommeren 2015 var vejrmæssigt ikke noget at prale af, men viste sig 
heldigvis fra sin bedste side, netop i dagene i Herning. Desværre var 
der kun tolv tilmeldte heste i år, hvoraf alle mødte op.

Der var tilmeldt to 4–års hingste, en 3-års hingst, fire følhopper, en 
goldhoppe, tre 3-års hopper og en 2-års hoppe.

Vi håber på stor fremgang i 2016.

4-års hingste
På fløjen kom Magrez Van de Bjerre, BEH 1981 fra Stald Bjerre v. Louise 
Mogensen, Herning. En stor, betydelig hingst af god type. Der er et 
kønt hoved på en velrejst hals, passende dybde og bredde, stærk over-
linje med et godt, muskuløst kryds. Velstillede, rene og tørre for- og 
baglemmer. Bevægelsen er god i skridt, knap fremadgribende i trav. 
Hingsten tildeltes 23 point og ærespræmie. Derefter fulgte Mosegårds 
Just, BEH 1988 fra Karina Nielsen Duerlund, Hesselager. En middel-
stor hingst af almindelig type, kønt hoved på en velansat hals. Passende 
dybde og bredde. Han har en lidt vigende overlinje med et muskuløst, 
furet kryds. For- og baglemmer er knap føre nok, og haserne er knap 
tørre nok. Bevægelsen er regelmæssig, men knap energisk nok i skridt 
og trav. 22 point.

3-års hingst
Rufus, BEH 1983 fra Jørgen Jensen, Birkelse. En passende stor hingst 
af særdeles god type, typisk hoved på en velrejst hals. Han er særdeles 
dyb og bred. Overlinjen er vigende med et muskuløst, furet kryds med 
dybe lår. Lemmerne er føre, men knap tørre nok. Bevægelsen er ener-
gisk, men svingende for både i skridt og trav. 23 point og ærespræmie.

Følhopper
På fløjen kom Nicolin af Riis, BE 12846 fra Markus Henriksen, Roslev. 
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Bedømmelse af Roseanne af Birkelyst BE 12685, 23 point og ærespr., tilh. 
Hanne Brems, Faaborg

Martha Hald BE 12831, 23 point, tilh. Leo Hald Vestergård, Aulum  
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Det er en stor hoppe af særdeles god type. Hun har et kønt hoved på 
en velansat hals. Der er særdeles god dybde og passende bredde. God 
overlinje med et muskuløst, furet kryds. Lemmerne er passende føre 
og rene. Bevægelsen er energisk og fremadgribende i skridt, særdeles 
fremadgribende og taktfast i trav. 24 point og ærespræmie. Derefter 
fulgte Roseanne af Birkelyst, BE 12685 fra Hanne Brems, Faaborg. En 
stor betydelig hoppe af god type. Der er et kønt hoved på en velansat 
hals, god dybde og bredde, god overlinje med et godt, muskuløst kryds 
og gode dybe lår. Lemmerne er passende føre, men hun har korte koder 
og små hove. Bevægelsen er regelmæssig, men knap fremadgribende 
i skridt og trav. 23 point og ærespræmie. På tredjepladsen kom Viola, 
BE 12864 fra Sanne Hoffmann, Gram. En stor hoppe af god type, kønt 
hoved på en velansat hals, passende dybde og bredde, lidt vigende 
overlinje med et muskuløst, toppet kryds. Lemmerne er passende føre, 
men knap tørre i bag. Bevægelsen er taktfast og regelmæssig. 23 point. 
På fjerdepladsen kom Silvia af Fløjgaard, BE 12851 fra Lise Markussen, 
Skanderborg. Det er en stor hoppe af god type. Der er et typisk hoved 
på en lidt tynd hals, god dybde og en passende bredde. Overlinjen er 
lidt lang og vigende. Lemmerne er lidt fine, men rene og tørre, hjulbe-
net i bag. Bevægelsen er energisk i skridt og trav. 23 point.

Goldhoppe
Martha Hald, BE 12831 fra Leo Hald Vestergård, Aulum. En stor hoppe 
af god type, typisk hoved på en velrejst hals. Særdeles god dybde og 
bredde, lidt vigende overlinje med et muskuløst, furet kryds. Lemmer-
ne er passende føre, rene og tørre. Skridtbevægelsen er regelmæssig. 
Hun har et godt og fremadgribende trav. 23 point.

3-års hopper
På fløjen kom Johanne, BE 12895 fra Lasse Sørensen, Brønderslev. En 
stor hoppe af god type, kønt hoved på en velrejst hals, god dybde og 
bredde, lidt vigende overlinje med et muskuløst, furet kryds. Lemmer-
ne er rene og tørre, men hun er indfodet. Mere knæmarkering ønskes. 
Bevægelsen er knap energisk i skridt, let og energisk i trav, men svin-
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Johanne BE 12895, 23 point og ærespr., tilh. Lasse Sørensen, Brønderslev

Helena af Bomlund, 23 point, tilh. Markus Henriksen, Roslev 
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gende i både skridt og trav. 23 point og ærespræmie. Derefter fulgte 
Ilona, 208333BH1203811 fra Henning Andersen, Tønder. Det er en mid-
delstor hoppe af god type, hun har et kønt hoved på en velansat hals. 
God dybde og bredde, stærk overlinje med et muskuløst, furet kryds. 
Lemmerne er passende føre, tørre og rene. Bevægelsen er energisk, 
men svingende i for i både skridt og trav. 23 point. På tredjepladsen 
kom Bormosens Mai, 208333BH1200984 fra Charles Madsen, Vildbjerg. 
En passende stor hoppe af god type, kønt hoved på en velansat hals, 
passende dybde og bredde, god overlinje med et lidt kort kryds. Lem-
merne er passende føre, men knap tørre nok i bag. Bevægelsen er knap 
regelmæssig. 22 point.

2-års hoppe
Helena af Bomlund, 208333BH1302454 fra Markus Henriksen, Roslev. 
Det er en stor hoppe af god type, med et kønt hoved på en velrejst hals. 
Der er passende dybde og bredde, god overlinje med et godt kryds. 
Lemmerne er passende føre, rene og tørre. Bevægelsen er regelmæssig, 
men snæver. 23 point.

Til at slutte af med skal lyde en stor tak for et rigtig godt skue og sam-
arbejde til dommerne Leo Hald Vestergård og Torben Olsen, sekretær 
Karen Rønstrup og ikke mindst racerepræsentant Jette Holm.

Preben Støttrup
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Dyrskuet i Aulum den 8. august 2015

Som noget nyt i Aulum var der perfekt dyrskuevejr, og vi havde en god 
dag. Lidt flere belgierheste kunne ønskes til næste år.

Goldhopper
På fløjen kom Jætte Hald fra Leo Hald Vestergård, Aulum. En stor hop-
pe af god type, kønt hoved på en lidt kraftig hals. Hun er særdeles 
dyb og bred, god overlinje med muskuløst kryds og gode, muskuløse 
lår. Passende føre lemmer. Bevægelsen er særdeles energisk i skridt og 
trav. Hoppen fik 23 point og ærespræmie. Derefter kom Martha Hald 
fra Leo Hald Vestergård, Aulum. Hun er en stor hoppe af god type, 
typisk hoved på en velrejst hals, særdeles god dybde og bredde, lidt 
lang overlinje. Særdeles muskuløst kryds og muskuløse lår. Lemmerne 
er passende føre med gode armstykker, passende behåring og særdeles 
gode hove. Bevægelsen er regelmæssig, dog lidt kort i skridt, lidt svin-
gende i trav. 23 point.

Slutteligt vil jeg ønske udstilleren tillykke med resultaterne og en tak 
til min meddommer Helle Hedelund Thomsen.

Preben Støttrup
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To belgierhopper udstillet af Leo Hald Vestergård, Aulum 
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Hannibal af Søtofte, 23 point og ærespr., tilh. Bent Rasmussen, Ringsted

Samson af Søtofte, 23 point, tilh. Bent Rasmussen, Ringsted 
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Føl- og plageskue i Gørlev  
den 13. september 2015

Lige som sidste år var der i år seks plage tilmeldt, og alle mødte til be-
dømmelse.

Antal og hold fordeler sig således:
3 stk. hingsteføl
1 stk. 1-års hoppeplag
1 stk. 2-års hoppeplag
1 stk. 3-års hoppe

Hos hingsteføllene havde Bent Rasmussen to føl som skilte sig ud med 
hver deres kvaliteter. Den første med sit overskud, man var ikke i tvivl 
om kønnet, og nr. to i holdet viste den bedste bevægelse, vi så den dag. 
Begge har Bas van´t Kortstuk som fader, og der var kvalitet i hele hol-
det.

Hingsteføl
Hannibal af Søtofte (F. Bas van´t Kortstuk) Ejer: Bent Rasmussen, 
Ringsted. Stort føl af særdeles god type, kønt hoved på vel ansat hals, 
kompakt med god dybde og bredde, furet kryds med gode lår, svære 
velstillede lemmer med god led-markering. Bevægelsen god og takt-
fast i skridt og trav. 23 point og ærespræmie. Samson af Søtofte (F. 
Bas van´t Kortstuk) Ejer: Bent Rasmussen, Ringsted. God, middelstor af 
god type, kønt hoved på tynd hals, lidt toppet og afrundet kryds, pas-
sende dybde og bredde, passende føre og velstillede lemmer, bevægel-
sen regelmæssig og energisk i skridt og trav, fremadgribende med god 
haseaktion. 23 point. Merkur De Wigottenborg (F. Max van Leeggoed) 
Ejer: Kirsten Olsen, Haslev. Middelstort føl af god type, kønt hoved på 
vel ansat hals, furet kryds med gode lår, god dybde og bredde, pas-
sende føre og velstillede lemmer, god i skridt, taktfast i trav. 22 point.
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Flora K Jonstrup, 23 point og ærespr. og Skuets Bedste 1-års Hoppe, tilh. 
Victoria Bjerre, Kirke Hyllinge

Elenora af Skelmosegaard, 23 point og ærespr., tilh. Doris Pedersen og Tim 
Holtzen-Larsen, Rosted 
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1-års hoppe
Flora K Jonstrup (F. Glenn van de Dijlvallei) Ejer: Victoria Bjerre, Kirke 
Hyllinge. Stor hoppe af god type, særdeles kønt hoved på vel ansat 
hals, god dybde og bredde, furet muskuløst kryds, passende føre og 
velstillede lemmer, snæver for i skridt, energisk, men snæver bag i trav. 
23 point og ærespræmie.

I de følgende to hold så vi to helsøstre, begge født hos ejeren, og al-
ligevel sjældent ses så utrolig stor lighed, som vi så her. Begge efter 
Rufus, som desværre er afgået. Han har dog sat sit tydelige, gode præg 
på disse to hopper.

2-års hoppe
Elenora af Skelmosegaard (F. Rufus af Fløjgård) Ejer: Doris Pedersen 
og Tim Holtzen-Larsen, Rosted. Passende stor af god type, kønt hoved 
på vel ansat hals, god dybde og bredde, god overlinje med furet, mu-
skuløst kryds, passende føre og velstillede lemmer, god og energisk i 
skridt og trav. 23 point og ærespræmie.

3-års hoppe
Dharma af Skelmosegaard (F. Rufus af Fløjgård) Ejer: Doris Pedersen 
og Tim Holtzen-Larsen, Rosted. Passende stor af god type, kønt hoved 
på vel ansat hals, god dybde og bredde, god overlinje med furet mu-
skuløst kryds, passende føre og velstillede lemmer, god og energisk i 
skridt og trav. 23 point.

Victoria Bjerre kunne, til alle Belgier-folks glæde, om eftermiddagen 
fejre den vellykkede dag, med den kønne Flora, som på fornem vis be-
sejrede alle i konkurrencen om Skuets Bedste 1–års Hoppe.

Et stort og velfortjent tillykke med den flotte fremstilling til alle.
Tak til mine meddommere og sekretær Helle Lyngfeldt.

Alan Waring 
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Mønstrings- og flettekursus  
den 11. april 2015

Dagen startede kl. 10, hos Sanne og Bent Hoffmann, Gram, hvor der 
blev hilst pænt på alle og selvfølgelig også på hestene. Kort efter be-
gyndte Sanne at flette og forklare, hvordan man fletter en belgier. Der 
var plads til at stille spørgsmål undervejs. Herefter gik Elisabeth og jeg i 
gang med at flette. Der var lidt opstarts-problemer, men resultatet blev 
ret godt taget i betragtning, at vi er nybegyndere. Der blev både flettet 
man og hale. De øvrige deltagere fik en god hestesnak om belgierhes-
tene i fremtiden, da Sanne og Bent jo havde fået føl kort tid inden. Efter 
at vi var færdige med at flette, havde Sanne lavet frokost og hjemme-
bagte kager til os. Efter frokost var Bent klar til at vise mønstring. Bent 
mønstrede hestene, hvorefter der var plads til debat om, hvordan man 
gør dette korrekt.
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Til sidst sadlede Sanne deres vallak op, og der var rig mulighed for at få 
en ridetur, både for store og små. Elisabeth hoppede straks op, selvom 
hun ikke er vant til ride på ham. Her var det tydeligt, at hesten vidste, 
hvad den skulle. Det så jo legende let ud, et klart bevis på at med træ-
ning kommer man langt, samt at en belgier både kan og vil bruges.

Der skal lyde en stor tak til Sanne og Bent for en rigtigt god og lærerig 
dag. Tak for en hyggelig dag til alle andre deltagere.

Cecilie Laursen

 

Få dit budskab ud med en 
brochure, som vi laver til dig

Små oplag - små priser
Høj kvalitet - høj service

TRYK
FJERRITSLEV
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Forårstur ud i det grønne den 14. maj 2015

En tidlig morgen gik turen nordpå. Vi skulle op til Lilli og Markus Hen-
riksen i Roslev på hestevognstur. Jeg havde hørt meget om deres sted. 
Endnu mere glædede jeg mig til at komme ud at køre med de fantasti-
ske, flotte, store heste.

Vi ankom stille og roligt samtidig med de andre deltagere og med 
alle hestene. Vi fik lidt tid til at gå med at nyde Lilli og Markus’ ejen-
dom. De har en fantastisk udsigt over mark og sø. Selvfølgelig gik deres 
heste og græssede lige op til deres stuehus og harerne hoppede lystigt 
i baggrunden – kan det blive mere Morten Korch-agtigt? Oven i købet 
var vejret med os den dag. Det var dejligt solskin, som den eneste dag 
ud af mange i den periode.

Efter et stort og flot morgenbord var alle klar til at tage af sted. Al-
lerede nu var grunden lagt til en fantastisk dag. Der var tre 2-spands 
vogne og Louise på hesteryg.
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Turen gik ud i området, og naboerne hilste pænt, da vi kom kørende 
i konvoj. Vi kørte ad vej og sti, og det er den bedste lyd, at høre he-
stene skridte og trave. Vi nåede til en lille grøn plet ved fjorden, hvor 
vi fik stillet tørsten, og hestene fik et hvil. Her gik snakken lystigt, og 
lidt efter kørte vi videre. Markus viste os, hvor noget af Tarokfilmen 
er indspillet. Det er en meget imponerende ejendom med en kæmpe 
hovedbygning, som vi også fik lov at se indvendigt. Herskabeligt var 
det, men meget synd at det står og forfalder. Det var meget spændende 
at høre om både bygninger og optagelserne. Det stod altså ikke i pro-
grammet - og jo, det kunne alligevel godt blive lidt mere Morten Korch-
agtigt! Så gik det hjemad igennem en forårsgrøn skov.

Da vi kom tilbage, blev der spændt fra, og så blev der ellers disket 
op med en rigtig dejlig frokost. Hatten af for Lilli og Markus. Det var 
imponerende. Nu var vi alle godt mætte både i maverne og på oplevel-
ser. Det var første gang, jeg var med på sådan en tur, men forhåbentlig 
ikke sidste.

Jeg vil gerne sige TAK for en skøn dag til alle de deltagende belgier-
folk. Det er flot, at I vil støtte op om sådan et arrangement og komme 
fra nær og fjern. Kuskene, der kom valfartende med både heste og vog-
ne, skal bestemt have et stort klap på skulderen. Uden Jer kunne det jo 
ikke lade sig gøre. 

Til Lilli og Markus – fem stjerner til jer. Fantastisk!

Heidi Mikkelsen
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Sommerudflugt i Belgisk Hesteavl 
 Jylland-Fyn den 18. juli 2015 

Vi startede med morgenkaffe hos Hanne og Jørgen Jensen i Birkelse. 
Hanne havde disket op i den store lade med rundstykker og diverse 
tilbehør. Da vi havde nydt morgenkaffen, gik vi rundt på gården, for 
at se på dyrene. Jørgen har nogle prægtige heste. To hingste og diverse 
hopper med opdræt. Det var rigtig dejligt at se, hvordan Jørgens barne-
barn tog sig af hestene. Der har vi vist en afløser. Jørgen har også en flot 
flok af Limousine kreaturer.

Kl. 11 var der arrangeret en rundvisning på Aabybro Mejeri. Vi fik en 
dejlig smagsprøve på deres is, og vi så deres private samling af biler, 
motorcykler og deres bunker fra krigens tid. Frokosten, som bestod af 
egne madpakker, nød vi i det skønne område i Ryå—Skipper Clement 
Plads.

Derefter fortsatte vi til Rødhus og kørte langs stranden til Blokhus. Vi 
så på sandskulpturer, som alle var fra H.C. Andersens eventyr. Der fik 
vi vores eftermiddagskaffe med dejlig drømmekage og lagkage, som 
Hanne også havde lavet.

Så blev det tid til endnu et avlerbesøg. Vi besøgte æresmedlem Karen 
og Hardy Sørensen, Brønderslev. De har et par dejlige hopper, der går 
lige uden for køkkenvinduet. Vi blev inviteret indenfor til øl og soda-
vand og en hyggelig snak på loftet. Tak for en utrolig gæstfrihed.

Dagen sluttede på Biersted Kro, hvor menuen bestod af stegt flæsk 
med persillesovs ad libitum. 

Vi var en flok, som havde en rigtig dejlig og inspirerende dag. Mange 
tak til Hanne og Jørgen for en meget veludført tur.

Jette og Nels Peter Jensen
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Øst Dansk Belgisk Hesteavl 1915-2015

Selv om det nu er ca. 120 år siden, at de første belgierheste kom til lan-
det, er det i år, at den bredt organiserede avl på Sjælland kan fejre sit 
100 års jubilæum. Den 27. februar 1915 blev foreningen stiftet i Gørlev. 
Efter et forudgående møde på hotel Skarridsø i Jyderup. Indtil da havde 
flere private opdrættere, støttet af Holbæk Amts Økonomiske Selskab, 
indført flere hingste og hoppeplage og videresolgt dem til selskabets 
medlemmer, og det blev disse medlemmer samt flere belgierinteres-
serede, der kom til at danne fundamentet for Belgisk Hesteopdrætter-
forening for Sjælland, som foreningen kom til at hedde. Det blev gdr. 
Søren Hansen, Hyllinge, der blev foreningens første formand , og han 
efterfulgtes i 1919 af den legendariske forpagter W. Branth, Juellinge, 
under hvis ledelse foreningen voksede sig stor nok til at tælle 1004 per-
sonlige medlemmer og 21 hesteavlsforeninger ved Branths død i 1949. 
Herefter overtog propr. Chr. Christensen, Trollesgave opgaven med 
at styre foreningen igennem de vanskelige tider, der kom hesteavlen 
i møde.

Beretninger om foreningens virke er udførligt beskrevet i Dansk Bel-
gisk Heste Avls årsskrift 1965, samt dennes jubilæumsskrift fra 2002. 
Derfor vil denne beretning omhandle foreningens virke i de sidste 50 
år fra 1965 til 2015.

Selv om mange af de store opdrættere havde forladt avlen i begyn-
delsen af 60’erne, blev der plads til nye, der havde samlet de værdi-
fulde avlsdyr fra de nedlagte besætninger. Det er naturligvis svært at 
få alle med. Men en af disse var Niels Hessellund Andersen, Højby, 
som havde “arvet” af de sidste hopper fra Frihedslund samt den sid-
ste hingst, Espoir de Lippenhove fra Snertinge Hesteavlsforening, og 
med disse dyr opbyggede han en flot besætning. Johannes Weinreich, 
Valore, der allerede var på banen i 1960 med Sjællandspræmiehingsten 
Joubert, forsatte nu sit felttog mod præmiehylderne og kunne i 1966 
endnu engang hjemføre denne anerkendelse med hingsten Kummel 
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Afkomssamling efter Major Kumpanis, udst. af Johs. Weinreich, Valore

Pløjning med 4-spand, Arne Høgh Hansen, Gørlev 
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De Valore, for derefter at afslutte med sit hattrick i 1972 med Beuth de 
Valore. Johannes Weinreich havde dermed gjort det, som ingen andre 
havde kunnet præstere, nemlig at vinde Sjællandspræmien for hingste 
tre gange. Desuden stillede Weinreich et utal af fløjhopper og samlin-
ger de følgende år, og han blev, i kraft af sin viden og kunnen, et for-
billede og mentor for mange avlere i Danmark. En af disse lærlinge 
er Leif Mundt, som dengang var fodermester hos Weinreich. I dag er 
Leif Mundt selv en respekteret udstiller med tophopper og hingsten 
Bas van´t Kortstuk i stalden. Alle brune, som før i tiden hos læremeste-
ren. På Fløjgården i Gørlev bor Arne Hansen og fru Kirsten. Gennem 
et lang liv har de forsøgt at bevare en værdifuld skat af den danske 
bondekultur ved at indrette gården til et landbrugsmuseum med dertil 
hørende avl af belgierheste. Her er opdrættet flere fløjhingste og hop-
per af høj kvalitet, bl.a. Sjællandspræmievinderen 1989 Chackleton af 
Grotkær. Arne Hansen var ikke bange for at bruge sine heste og viste 
bl.a., at han kunne pløje med 4-spand, siddende på ploven. Interessen 
for avl og kørsel med de belgiske heste har parret kunne give videre til 
sønnen Anders, som sammen med sin kone Bente, er kendt for hestene 
med efternavnet Grøftebjerggård. Parret har haft flere topplaceringer 
på Roskilde Dyrskue og i Gørlev, ligesom Anders er mand for at møde 
op med to eller fire-spand belgierheste, når der skal køres til forskellige 
anledninger. Desuden har Anders Høgh Hansen været et skattet besty-
relsesmedlem i foreningen, hvor han har udført et værdifuldt stykke 
arbejde. Navnet Wigottenborg er også tilknyttet denne periode. Her var 
det den stoute bonde Frederik Olsen og fru Kirsten, der drev gården 
med deres heste og samtidig holdt gode hingste. Frederik Olsen var 
aktiv til det sidste og døde i 2014 før sin 90 års fødselsdag. Men Wigot-
tenborgs hesteavl og hingstehold går videre med sønnen Torben Olsen 
og hans kone Annette. Sammen med deres søn Peter er der lagt op til et 
nyt generationsskifte for den belgiske hest. Peter Olsen er kendt for sin 
flotte fremvisning og mønstring af de belgiske heste ved foreningens 
skuer og kåringer. Knud Christoffersen og Hammersgård er to navne, 
som ikke kan forbigås i denne anledning. Da Knud Christoffersen er-
hvervede den tidligere Sjællandspræmiehingst (1950) Tarzan de Kal-
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Hoppesamling udst. af Knud Christoffersen, Braaby

Dommerne Knud Christoffersen, H.B. Skadhauge, Peder Østergaard og Henning 
Rasmussen i arbejde 
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loo, kom der gang i avlen på Hammersgård, som også var kendt for sin 
højtydende RDM besætning. Det blev til flere tophopper og fløjhingste 
bl.a. den rødskimlede Pio og den store betydelige Gigant de Limelette, 
som blev solgt til Jylland. Knud Christoffersen har været med hele ve-
jen i Dansk Belgisk Hesteavl med mange tillidsposter i såvel bestyrelser 
som kåringsudvalg. Tæt på Hammersgård ligger det store gods Bre-
gentved. Her havde der været drevet avl med belgierheste i årtier til 
sidst under ledelse af inspektør H.B. Skadhauge. H.B. Skadhauge var 
en stor personlighed, og han nød en stor agtelse af de mennesker, han 
mødte på sin vej. Da godset afviklede besætningen i 70’erne med bl.a. 
den mægtige indførte Dolfus de Limelette, fortsatte Skadhauge på sine 
tillidsposter, indtil han trak sig i 1991. I den sidste halvdel af 60’erne 
og starten af 70’erne afviklede godserne Giesegård, Høvdingsgård og 
Førslevgården.

På sidstnævnte gods var det inspektør Poul Sømark, som stod for he-
stene. Sømark har ligeledes beklædt flere tillidsposter for den belgiske 
hest.

Fra midt i 60’erne og hen i 70’erne skete der flere ting, som fik betyd-
ning for den belgiske hest i Danmark.

I 1966 døde landskonsulent Holger Hansen. Han var tiltrådt som 
landskonsulent for Dansk Belgisk Hesteavl i 1931, efter at denne var 
blevet dannet af de provinsiale foreninger i 1927. Holger Hansen for-
måede på kort tid at få lagt avlen i solide rammer, og ingen som ham 
kunne agitere og begejstre avlerne til at gøre deres yderste for at frem-
me avlen. Holger Hansen var et meget retskaffent menneske, som ikke 
gjorde forskel på folk, uanset om de var småbønder eller godsejere. 
Han var desuden en agtet person i Belgien, hvor han havde været med 
til et utal af hingstehandler og hoppe- og plageindkøb. Det er også Hol-
ger Hansen, der skal have æren for at have ført pennen på en sådan 
måde, at vi i dag har så mange informationer og beretninger om belgisk 
hesteavl.

Som efterfølger bliver Henning Rasmussen ansat som landskonsu-
lent for samtlige hesteracer i Danmark. Selvom den nye landskonsulent 
skulle sprede sig over flere racer, blev den belgiske avl tilgodeset på 
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Samling efter Louise Kumpanis, udst. af Hans Zøllner, Horserød
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alle områder, og Henning Rasmussen blev en skattet person af forenin-
gens medlemmer.

Han evnede at fremhæve alle sider ved en bedømmelse på positiv 
måde. Hans sidste værk inden sin død var klargøring af Dansk Belgisk 
Hesteavls jubilæumsskrift 2002.

Nogle træer står længere inde i skoven end andre. En af disse var kre-
aturhandler Valdemar Larsen, Viskinge. Han var født i 1895 og kunne 
derfor beskæftige sig med sin store lidenskab igennem alle sine bedste 
år. Han var en flittig udstiller på Bellahøj, hvor især hans hoppefamilier 
vakte opsigt. Flere gode hingste blev opdrættet i hans stald, og så sent 
som i 1974 havde han stadig hingsten Bristol af Viskinge i stalden. Ved 
Valdemar Larsens død faldt en af de sidste store ege i skoven. Men nye 
skød op! Omkring samme tidpunkt var det slagtermester Hans Zøllner, 
Horserød, inspireret af Johannes Weinreich og Kristian Kristiansen i 
Gilleleje, der så småt begyndte at røre på sig, og i løbet af få år opnåede 
han imponerende resultater med både hingsteopdræt og ved hoppekå-
ringerne. Bl.a. havde han to gange Skuets Bedste Samling i Roskilde.

Hans Zøllner har også været medlem af bestyrelsen og udøvet en flot 
dommergerning. Interessen holdt desværre ikke til længere end ind i 
det nye århundrede. En af de opdrættere, der holdt op på samme tids-
punkt, var Hans Erik Rosted i Stenlille. Med et par sensationelle hop-
peindkøb i Jylland i slutningen af 80’erne var Rosted hurtigt derhenne, 
hvor han ville være, nemlig på fløjen. Rosted kom ikke til et skue for at 
blive nr. to, og det lykkedes da også at besætte flere fløjpladser i Ros-
kilde, samt ved hingstekåringerne. I 1994 vandt han Sjællandspræmien 
med hingsten Marco van Basten.

Ved indgangen til 90’erne kom den kendte kunstner Jørgen Waring 
på banen. Med store forventninger, og en ide om at bringe belgieravlen 
op i nye dimensioner, grundlagde hans sit flotte stutteri med en perle-
række af indkøbte tophopper. Hestene skulle præsenteres ordentligt, 
og der blev bygget flotte vogne og fremstillet originalt seletøj, og med 
to-spand repræsenterede han den belgiske hest på de store landsdel-
skuer, godt hjulpet af bestyrelsesmedlem Ole Jensen, Englerup, som 
blev ansat som kusk og staldmester hos Waring. Desværre var de dan-
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De udstillede belgiske heste på Dyrskuet i Roskilde i jubilæumsåret 1995

”Flette Poul”, Poul Sørensen, Dianalund med den sidste hingst, han flettede, Duko af 
Skovvang, tilh. Kurt Andersen, Slagelse 
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ske forhold ikke gearet til at indfri Jørgen Warings forventninger, og 
efter en kort årrække afviklede han sit stutteri. Heldigvis for belgisk 
hesteavl havde hans søn Alan Waring tabt sit hjerte til den belgiske 
hest og med sit medfødte kunstneriske blik, blev mange fløjdyr skitse-
ret i foreningens årsskrifter og som private gaver. Alan Waring er siden 
også blevet en verdenskendt skulptør, og fra alle sider har der været 
bud efter hans eftertragtede billeder og skulpturer. Det medfødte øje 
for at lave en figur eller en tegning af en belgisk hest, har også bevir-
ket, at Alan Waring i dag beklæder en bestyrelsespost i ØDBH, samt 
at han fungerer som hoppekåringsdommer. Et par andre medlemmer, 
som kom i gang på grundlag af Johs. Weinreichs avlsarbejde, var Jør-
gen Vincents, Farendløse, som nu har givet interessen videre til sønnen 
Torben Vincents. Den anden var Ingemann Nielsen, Rønnede, som på 
et tidspunkt havde oparbejdet landets største besætning af belgierhe-
ste. Med hingsten August af Horserød, som blev 25 år gammel, opnå-
ede han 1. kl 1. gr. for afkom. Nævnes skal også Arne Larsen, Glumsø, 
som mangeårigt medlem af bestyrelsen og udstiller. I 1930 blev Lolland 
Falsters Belgiske Hesteopdrætterforening stiftet, og foreningen blev, på 
lige fod med den sjællandske forening, optaget under Dansk Belgisk 
Hesteavl. Siden 1920 var der blevet drevet avl med belgierheste, og 
med folk som Godsejer M.W. Dinesen, Skjørringe som formand og med 
bl.a. propritær Otto Nielsen, Vilhelmsdal var egnen godt repræsenteret 
på landsbasis. Flere betydelige opdrættere kom til, og da foreningen 
blev opløst i 1976 og lagt under den Sjællandske forening, fik den nye 
sammenslutning navnet Øst Dansk Belgisk Hesteavl, som nu på 24. 
år ledes af gdr. Kurt Andersen, Vollerupgård, Slagelse. Kurt Andersen 
fik sin første belgierhest i 1989 under inspiration af Arne Hansen, Fløj-
gården. I 1991 blev Kurt Andersen valgt til formand for ØDBH og har 
siden beklædt jobbet på bedste vis og sørget for, at foreningen i dag står 
særdeles velkonsolideret. Kurt Andersen har altid haft heste af høj kva-
litet i stalden og kunne bl.a. hjemføre Sjællandspræmien med hingsten 
Duko Skovvang, ligesom de to 10 points hopper Mientje og Jolanda har 
vakt opsigt. Med hingsten Borneo K, der var indkøbt som føl, blev der 
også stillet en flot afkomssamling til 1. kl.1. gr.
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Et af de medlemmer, som måske ikke selv opnåede de helt store re-
sultater med sine heste, var Gert Hjortshøj, der sluttede af med at sælge 
hoppen Olga v.d. Onlandshove til Dorthe og Kristian Schmidt, der i 
1996 kunne få hende kåret som Årets Hoppe, og i 1998 besatte hun fløj-
pladsen i Roskilde. Det samme var gældende for Frede Nielsen, Drøs-
selbjerg. Til gengæld ydede de begge foreningen en kraftig økonomisk 
bistand i forbindelse med flere arrangementer og skuer, noget som bi-
drog til foreningens soliditet.

Med foreningen fra Lolland Falster “arvede” man også de resterende 
medlemmer. En af disse var den farverige handelsmand Boye Peder-
sen, Maribo, som havde erhvervet den betydelige hoppe Rikke Høv-
dingsgård, der gennem sine afkom gav Boye Pedersen stor succes på de 
regionale og på Roskildeskuerne. Boye Pedersen opdrættede også flere 
betydelige hingste og var i en årrække en værdsat dommer på Fælles-
skuet i Roskilde. Den første hingst, som Boye Pedersen fik, blev købt 
af et andet medlem, som ØDBH havde arvet. Det var den legendariske 
vognmand Jens Peter Jørgensen, som med sin originalitet blev en in-
stitution i den danske belgieravl. Han havde været med siden 40’erne, 
og var trofast medlem, indtil han på ulykkelig vis omkom, da hans hus 
brændte. En lang række betydelige hingste og hopper er der kommet 
fra hans stald, og to af de største begivenheder i hans liv var nok, da 
hans hingst Espoir de Ligny af Sundby i 1978 vandt Sjællandspræmien, 
og da han på sin 85 års fødselsdag, på uoriginal vis, blev tildelt Dansk 
Belgisk Hesteavls Guldmedalje. Jens Peter Jørgensen, som var ugift, 
stillede ofte midler til rådighed til indkøb af præmier på de store skuer, 
og ved sin død efterlod han sin formue i et legat til støtte for den bel-
giske hesteavl. I forbindelse med Jens Peter Jørgensen skal også næv-
nes Anette og Niels Bo Larsen, Hasselø, som blev hjulpet i gang af J.P. 
Jørgensen. Til gengæld var de ham en stor støtte på hans gamle dage. 
Hesteavl er ikke kun konkurrence, men også dybe venskaber, når det 
gælder.

 I 1985 trak Knud Christoffersen, Hammersgård sig efter 17 år som 
formand, og det blev Verner Andersen, Slimminge, der fik det tunge 
lod at skulle føre foreningen videre. Verner Andersen avlede med flere 
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gode hopper og bl.a. hingsten Carlos af Høvegård. Verner Andersen, 
som kendetegnedes på sit rolige og venlige gemyt, blev på posten som 
formand i seks år, hvorefter den nuværende formand Kurt Andersen, 
Vollerupgårde i 1991 tog over og moderniserede foreningen i form af 
mere ensartet påklædning. Han fik trukket sponsorater til og fik syn-
liggjort belgierhestens evne som en solid køre- og brugshest i disse 
moderne tider, og som nu er på vej til sit 25. års jubilæum i formands-
stolen. Kurt Andersen er også en driftig opdrætter med flere toppla-
cerede hopper og igennem årene også en driftig hingsteholder med et 
par flotte afkomsfremstillinger. Et af de medlemmer, som bruger sine 
heste, er Erik Mølgård, Veksø, som hvert år tilsår sine 100 tønderland 
med hjælp af sine heste. Villy Nielsen, Dianalund som sammen med 
Jens Marcher, Skellebjerg, også har udført et nyttig bestyrelsesarbejde 
de senere år, er begge blevet hædret med “Rytters Legat” for deres ind-
sats i ØDBH. Foreningens nuværende sekretær Ole Larsen, Reerslev er, 
foruden at passe sit bestyrelsesjob, også en stabil avler og udstiller, og 
det sammen må siges om foreningen næstformand Tim Holtzen-Lar-
sen, Rosted, som på forholdsvis kort tid har opnået fine resultater ved 
både hoppe- og hingstekåringer. Tim Holtzen-Larsen var også manden, 
der gjorde en stort stykke arbejde, for at foreningen i Jubilæumsåret, 
kunne præsentere et flot showindslag ved de store skuer i Roskilde og 
Herning

Et tilbageblik på formandsposten i hele foreningens historie afslører 
et meget stabilt billede, idet der i de nu hensvundne 100 år blot har 
været 6 formænd:

Søren Hansen, Rude, 1915-1919
W. Branth, Juellinge, 1919-1949
Christen Christensen, Trollesgave, 1949-1967
Knud Christoffersen, Hammersgård, 1967-1985
Verner Andersen, Slimminge, 1985-1991
Kurt Andersen, Vollerupgårde, 1991- 
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Søren Hansen, 
Hyllinge

W. Branth, 
Juellinge

Christen Christensen, 
Trollesgave

Knud Christoffersen, 
Hammersgård

Verner Andersen, 
Slimminge

Kurt Andersen, 
Vollerupgårde

Hingsteholdet på Sjælland 1965-2015  
De første 50 år i foreningens historie var præget af fremgang med hen-
syn til antal heste, medlemmer, aktiviteter osv., mens de sidste 50 år 
til gengæld har været præget af det modsatte. Mekaniseringen, og alle 
andre tiltag og omstruktureringer i landbruget, har bevirket, at bel-
gierhestens rolle i landbruget har udspillet sin rolle. Alligevel har en 
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stor skare af mennesker ofret deres tid og penge på at bibeholde den 
belgiske hest i en skygge af den rolle, som den engang havde haft for 
samfundet.

Ved indgangen til foreningens sidste 50 år i 1965 var samtlige heste-
avlsforeninger forsvundet, og der hvor fællesskabets kraft før havde 
gjort det muligt at anskaffe værdifulde hingste, var det allerede inden 
den tid mere og mere blevet overladt pengestærke privatpersoner at 
løfte denne byrde. Med den faldende efterspørgsel på avlsdyr blev pri-
sen på disse ligeledes stærkt minimeret, og i 1965 fandtes der kun seks 
belgiske avlshingste tilbage på Sjælland og Lolland-Falster. Det var 
godserne Bregentved og Høvdingsgården, der med Dolfus og Joubert 
holdt stand sammen med privatpersonerne Johannes Weinreich, Valde-
mar Larsen, Hans Frimann og Niels Hessellund Andersen. Sidstnævnte 
havde overtaget den sidste foreningshingst, Espoir De Lippenhove, fra 
Sjællands sidste hesteavlsforening i Snertinge. Det var disse folk, som, 
dog suppleret af tilkommende nye hingsteholdere, bar hingsteholdet 
igennem de følgende 10 år. I 1973 stillede legendariske Valdemar Lar-
sen fra Viskinge sin sidste hingst, Bristol af Viskinge, til landskåringen i 
Randers, og hermed sluttede en epoke for denne store frontkæmper for 
den belgiske hest. Efterhånden blev mange af de personer, som havde 
flere hopper, også hingsteholdere, idet afstanden mellem hingstene 
øgedes, og samtidig var det blevet økonomisk overskueligt at anskaffe 
sig en hingst.

Her i jubilæumsåret er det Leif Mundt i Birkede, der med hingsten Bas 
Van´t Kortstuk viderefører sin læremester Johannes Weinreichs stolte 
traditioner i hingsteholdet, og hos familiedynastiet Olsen på Wigotten-
borg ved Haslev har der, siden den første hingst kom til i 1976, været et 
stabilt hingstehold med flere indførte hingste. Her er den brune farve 
også blevet fastholdt, og hingsteholdet tæller i dag ikke mindre end de 
tre brune indførte hingste: Euforie van Sluishoek, Max van´t Leeggoed 
samt Quintus van het Grootvelt.

Niels Grøndahl
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Bas Van’t Kortstuk BEH 1972, 24 point og ærespr. på Dyrskuet i  
Roskilde 2015, tilh. Kirsten og Leif Mundt, Viby Sj.

Afkomssamling efter Strauken de Wigottenborg, udst. af Frederik  
Olsen, Wigottenborg, Haslev 
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