Tekst: Hans Krudde

Het feest van de
Nederlandse trekpaarden

Eén van de activiteiten van de Koninklijke
Vereniging Nederlands Trekpaard en Haf-

linger (KVTH) is het organiseren van de
nationale keuring waar de beste paarden

uit het land samenkomen. Na de oprichting van het stamboek in 1914 werd in
1923 de eerste keuring, ‘Nationale Tentoonstelling’ genoemd, georganiseerd in
Den Haag. Daar verschenen ruim vijfhonderd trekpaarden en ook de publieke
belangstelling was groot. Vanaf 1932
wordt de Nationale Tentoonstelling in de
Veemarkthallen, nu Brabanthallen, in
Den Bosch gehouden. Opvallend is dat
ondanks de grillige geschiedenis van de
trekpaarden, waarin de wereldoorlogen

Immaterieel erfgoed: invlechten

Menkunst

Shownummer: muzikale carrousel

Nederlands grootste, zwaarste en meest imposante huisdierras het
Nederlands trekpaard stond dit jaar extra in de schijnwerpers tijdens
de Nationale Tentoonstelling in Den Bosch. Aanleiding hiervoor was
het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging Nederlands
Trekpaard en Haflinger (KVTH).
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Alleskunner
In het jaar van het honderdjarig bestaan

moest er dus stevig worden uitgepakt om
alle voorgaande tentoonstellingen te
overtreffen. En dat is gelukt! Liefhebbers,
fokkers en gebruikers van zowel de trekpaarden als de Haflingers konden drie
dagen lang hun hart ophalen tijdens de
jubileumtentoonstelling eind augustus.
Er waren gebruikersrubrieken met paarden zowel onder het zadel als in het tuig,
exterieurkeuringen in alle leeftijdsgroepen en natuurlijk daverende shows. Voor
dit laatste onderdeel tekenden de provin-

ciale afdelingen van de KVTH. Elke afdeling wist zijn eigen invulling aan een
shownummer te geven waarin alle facetten van de beide paardenrassen geëtaleerd werden. Romeinse vierspannen tot
vervoerder van Nederlandse artiesten en
dressuurpaard in een muzikale carrousel:
het Nederlandse trekpaard liet zien alles
te kunnen. Een fantastische presentatie
van een bijzonder paard waar nog steeds
toekomst in zit!

De gezellige sfeer achter de schermen

Opdraven

Kansen voor trekpaarden als ophaaldienst

en de landbouwmechanisatie een grote
rol spelen, de ruim vijftig Nationale Tentoonstellingen steeds grote aantallen
paarden én bezoekers bleven trekken. De
machtige trekpaarden, en na 1961 ook de
Haflingers, waren natuurlijk de publiekstrekkers maar ook de steeds indrukwekkende shows en de vele koninklijke
bezoeken speelden hierin een grote rol.
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