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RUBBEN van ‘t Langhof

THEO van de Puipaert

2017/312 - Geboren: 10-04-2017 - Bruinschimmel - Stokmaat: 1,66 m

2017/374 - Geboren: 28-04-2017 - Bruinschimmel - Stokmaat: 1,72 m

Rubben behoorde bij de beste jonge hengsten uit de nieuwe jaargang, hij kreeg zelfs de hoogste score op
type. Die dankte hij dan ook aan zijn mannelijke en compacte bouw met veel rasuitstraling. Hij staat op
goedgesteld beenwerk en dito voeten. Ook in beweging toont hij zich een echte hengst met veel houding
en ruimte. Zijn vader is Tibo van Luchteren die helaas te vroeg uit de fokkerij is gegaan, zijn moeder Victoria
is een klasse apart. De moeder van Rubben is de blauwschimmel Fleur van ’t Langhof die derde op tal werd
tijdens de laatste Nationale Prijskamp en geboren is uit blauwschimmel ouders zodat ook Rubben garant
zal staan voor kleur. Als jaarling werd Rubben kampioen in Oudenaarde, Deinze en Appels.

De imponerende Theo was de tweede beste hengst uit de grote maat van de jonge hengsten. Hij is nog
groen, modern en grootramig gebouwd en belooft een machtig vaderpaard te worden. Hij toont vlotte
gangen in stap en draf. Zijn vader is onze Gamin van de Lindehoef die zich inmiddels als topvererver
bewezen heeft. In de schitterende moederlijn zien we met Tineke en Laura twee vosschimmel-merries
die leiden naar overgrootmoeder Nina van Hoeve de Eik, de Belgisch kampioene van 2002. Moeder
Tineke is een Peron-dochter die provinciaal kampioene werd in 2012. Haar dochter Laura werd Vlaams
jeugdkampioen in Aalst en zoon Maurice stond eerste tijdens de laatste Veulenprijskamp in Appels.

Tibo van Luchteren 2012/644
Andere hengsten op aanvraag.
Hengstenhouderij Van Langenhove biedt u een efficiënte en betrouwbare service aan, onder nauwkeurige veterinaire begeleiding. De
bevruchting van uw merrie is mogelijk door kunstmatige inseminatie bij ons ter plaatse of sperma kan via Hippoxpress verzonden worden naar
elk adres in België; sterke prijsvermindering bij afhaling sperma. Het risico gedurende verblijf, dekken en vervoer is ten laste van de eigenaar.

Fleur van ‘t Langhof 2013/317

Kondor van ‘t Keerkenhof 2007/370
Victoria van Luchteren 2007/635
Matteo van ‘t Rietenhof 2008/602
Lelie van de Kleine Heide 2005/889

Florian van ‘t Rietenhof 2000/470 (Keur)
Carolien van de Lindehoef S.254807.K
Peron van Dedem 2007/2008
Tineke
van de Puipaert 2008/875
Hengstenhouderij Van Langenhove biedt u een efficiënte en betrouwbare service
onder
veterinaire begeleiding. De bevruchting
Lauraaan,
van
de nauwkeurige
Malsem 2001/347
Gamin van de Lindehoef 260004

van uw merrie is mogelijk door kunstmatige inseminatie bij u thuis of bij ons ter plaatse. Sterke prijsvermindering bij afhaling sperma. Het risico
gedurende verblijf, dekken en vervoer is ten laste van de eigenaar.

www.hengsten-vanlangenhove.be

KAMPIOEN HENGSTENKEURING 2019
INTERNATIONAAL KAMPIOEN 2019

BELGISCH KAMPIOEN 2014

↑ Fay van ‘t Rietenhof (v. Gamin)

Jeugdkampioene Aalst en Wachtebeke + 1e plaats Nationale

↓ Belgisch kampioen lot van 3 - Fleur, Tulp en Iris : 3x Matteo

Gentil van de Vendoorn (v. Jim) ↑
Kampioen Oudenaarde, Deinze en Appels

Flor van ‘t Valleihof (v. Jim)
Reserve kampioen hengstveulens Appels ↓

MATTEO van ‘t Rietenhof

JIM van ‘t Roetaart

2008/602 - Geboren: 10/05/2008 - Blauwschimmel - Stokmaat: 1,72 m

2014/418 - Geboren: 18/04/2014 - Bruin - Stokmaat: 1,75 m

Matteo vervulde zijn rol van topfavoriet met veel bravoure en werd benoemd tot Belgisch Kampioen
2014. Hij is mooi en grootramig van type, met veel front, grote voeten en veel uitdrukking in de mooie
harde benen die hij correct en met veel elegantie gebruikt. De donkerbruine Justine van ‘t Rietenhof is
de moeder, zelf een dochter van de oud-kampioenen Buffalo en Lotte. Een exclusieve bloedvoering met
generaties topkwaliteit, wat in de fokkerij tot uiting komt bij zijn vele succesvolle nakomelingen. Dankzij de
eerste categorie voor zijn eerste jaargang afstammelingen is Matteo dan ook voor het leven goedgekeurd.
Inmiddels verkregen maar liefst 21 van zijn zonen de goedkeuring. De nakomelingen van Matteo tonen
naast veel kwaliteit ook een grote kleurverscheidenheid. De resultaten van zijn nafok zijn inmiddels niet
meer te benoemen noch te evenaren.

Iwan van Aardenhof (Keur/Pref) K.2894
Justine van ‘t Rietenhof 2004/647

Udo van den Houwenberg K.2839
Erica van de Klaverhoeve K.66752
Buffalo van ‘t Camillenhof 103/168 *BE2004
Lotte van ‘t Rietenhof 102/579 *BE2003

De donkerbruine Jim van ‘t Roetaart gaat aan moederskant terug naar de Belgisch kampioene van 1983
Supra van Terbekenhof, die naast een uitmuntende prijskampmerrie ook een echte stammoeder was.
De moeder van Jim, Laura van ‘t Roetaart, lijkt deze beide eigenschappen te hebben meegekregen, want
stond meermaals eerste op de Nationale Prijskamp. Ze is daarnaast een dochter van Belgisch kampioen
Tijn van de Vliegert. De vader van Jim is oud-kampioen Matteo van ‘t Rietenhof die zijn fokkwaliteiten
blijft bewijzen; hij heeft de blauwschimmel-kleur met een bruine moeder zodat deze Jim garant staat voor
kleurvererving. Mooie lijnen en sterke bewegingen bezorgden Jim als jonge hengst de hoogste score op
de centrale keuring in Ghlin. Vorig jaar werd hij met glans tot kampioen bekroond op de Nederlandse
Hengstenkeuring én werd hij internationaal kampioen in Wachtebeke.

Matteo van ‘t Rietenhof 2008/602 *BE2014
Laura van ‘t Roetaart 2009/807

Iwan van Aardenhof K.2894 Keur-Pref
Justine van ‘t Rietenhof 2004/647
Tijn van de Vliegert 2008/2006 *BE2011
Koket van ‘t Roetaart 2000/865

Onze hengsten ... jullie fokproducten ... een gouden combinatie!
Het afgelopen jaar raapten de nakomelingen van
onze hengsten Matteo, Jim en Gamin weer heel
wat prijzen bij elkaar. Tijdens de laatste Nationale
Prijskamp in Brussel werden de eerste plaatsen
bij de reeksen jonge paarden veroverd door Sky
(Gamin), Elene (Matteo) en Fay van ‘t Rietenhof
(Gamin). Verder voor nog vier Matteo-dochters
een kopplaats met als klap op de vuurpijl de titel
van derde op tal voor Fleur van ‘t Langhof. Het
winnende lot van drie bestond uit drie uniforme
blauwschimmel Matteo-dochters.
In Wachtebeke werd Jim tot internationaal
kampioen uitgeroepen en als vrouwelijke
tegenhanger werd Collet van ‘t Sparrenhof (v.
Matteo) als kampioene aangeduid. Bij de jeugd
werd Fay van ‘t Rietenhof (v. Gamin) kampioene
van de jaarlingen nadat ze in Aalst ook reeds

jeugdkampioene werd net als Sky (v. Gamin).
De bruine Jim-zoon Gentil van de Vendoorn had
een zeer succesvol jaar met de kampioenstitels in
Oudenaarde, Deinze en Appels. Zijn halfzus Sandra
van ‘t Hof ter Vaalt werd jaarling-kampioene
in Deinze. Op de provinciale prijskampen van
Antwerpen werden de Matteo’s Lot van ‘t
Akkerhof, Aliss en Fleur van ‘t Groenenbroek
kampioenen. Op de Veulenprijskamp in Appels
werd de volledige top 3 van het kampioenschap
geleverd door Jim met de bruine Pim van de
Fonteine als kampioen, de zwarte Flor van ‘t
Valleihof als reserve en de blauwschimmel
Milo van de Kapelhoeve als derde op tal. Bij
de merrietjes werd zijn dochter Ursula van ‘t
Vredehof kampioene en Noor van den Beekkant
(v. Gamin) werd benoemd tot derde op tal.

GAMIN van de Lindehoef
260004.S - Geboren: 10/04/2005 - Bruinschimmel - Stokmaat: 1,75 m
Gamin is geboren in de bekende Nederlandse topstal “De Lindehoef”. Hij werd kampioen tijdens de
Centrale hengstenkeuring in 2009 en werd twee jaar later goedgekeurd op afstammelingen waardoor hij
inmiddels voor het leven gekeurd is. Op de Nederlandse nationale prijskamp in de zomer van 2016 zorgde
een indrukwekkend lot afstammelingen ervoor dat Gamin voor de tweede maal op rij de overwinning in
de reeks ‘Hengsten met afstammelingen’ opeiste. In zijn gevolg o.a. de latere nationaal kampioenhengst
Siem van de Dekkershoef, de reserve kampioenmerrie Lotte van de Lindehoef en de kampioene van
de jaarlingmerries Saar van de Dekkershoef en meerdere 1A geplaatste nakomelingen. Uit zijn eerste
Belgische jaargang werd in het najaar een zoon goedgekeurd wat het totaal op vier brengt.
Florian van ‘t Rietenhof 2000/470 (Keur)
Carolien van de Lindehoef S.254807.K

Ensor d’Elewijt 91/48 *BE1991
Aster van den Oudenbos 99/3
Jim van den Oudenbos K.2866
Anja van de Lindehoef K.67514

