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Koetspaard werd 30 jaar jong 
 
Hippo Revue Luki werd in de bloemen gezet. De op 5 mei 1983 geboren Nederlandse gefokte Welsh 
Cob Hippo Revue Luki  (V. Boshuis Puzzle) werd in de Brugse stalhouderij van Hippo Revue geëerd. Hij 
werd in 1991 kampioen in de fokkerij in Nederland. Dit veelzijdige paard liep onder het zadel M2 
dressuur en sprong parcoursen van 1,20m. 
 
Ik kocht dit paard in 1994 op basis van een advertentie in “De Hoefslag”. Dit fraai en fier werklustig 
paard werd om zijn enorm drafvermogen in 1994 in Den Helder gekocht, omdat dit kerngezonde 
buitenpaard, “voor niet beginnende ruiters” in deze advertentie aangeprezen werd.  
 
“Dat gaf me de kick en de uitdaging” om met dit paard te gaan werken; dat we samen zo’n resultaten 
zouden behalen had ik nooit gedacht. We hebben samen bijna 20 jaar lief en leed gedeeld.  
  
Ik startte het paard meteen in nationale menwedstrijden en werd één jaar later al Belgisch kampioen 
bij de enkelspannen. Luki werd ook veel in de Brugse binnenstad gereden met de stadskoetsen, maar 
startte ook een beloftevolle sportcarrière. Hij werd laureaat in nationale eventingwedstrijden en was 
drie keer geselecteerd op Wereldkampioenschappen mennen voor de Belgische ploeg enkelspannen 
(1998 Ebbs (AUT) – 2000 Gladstone (USA) – 2002 Conty (FRA)). In de winter trok hij honderden keren 
de kop bij jachtritten. Luki had een sterk karakter en bij onze eerste buitenrit, bokte hij me eraf en 
sprong de hindernissen verder mee met de andere paarden, zonder zijn ruiter. We vonden hem 
uiteindelijk 7 km verder aan de andere kant van het bos. Paarden die in de sport winnen, moeten 
karakter hebben. 
 
Deze ijzersterke ruin, liep 10 jaar actief in 4 disciplines competitie (jumping, dressuur, mennen en 
eventing) en na zijn sportcarrière genoot hij van een rustige levensavond bij de Brugse koetsiers. Hij 
werd tot aan zijn 25ste nog actief ingezet en heeft menige jobstudent-koetsier het vak geleerd. Ook in 
tal van films, en TV opnames was Luki de vedette. Hij trad in meerdere opnames van o.a. de serie 
Aspe op. Zo reed ik samen nog met Eric Wauters zaliger de Beach Jumping aan de kust.  
 
“ Het getuigt dat wij als paardenmensen onze paarden na een actieve carrière ook nog laten genieten 
van een welverdiende rust, in tegenstelling tot van tal van berichten dat paardenhouders hun dieren 
na hun carrière, verwaarlozen of aan hun lot overlaten. Het is door paarden actief in te zetten dat we 
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ze een doel geven waardoor ze ook fysisch gezond blijven. Paarden die niet werken worden meestal 
zo oud niet. Hou ze in beweging en geef ze weidegang, dan worden het hoogbejaarde veteranen.” 
 
Luki is nu de mascotte van de stal. Zijn 30 jaar komt overeen met ca. 100 jaar in mensenjaren. Op zijn 
verjaardagsfeestje waren vertegenwoordigers van de Belgische Confederatie van het Paard, het 
Vlaams Paardenloket en de Vlaamse Liga Paardensport present samen met de Schepen voor de 
koetsen Hilde Decleer en de Schepen voor dierenwelzijn van de Stad Brugge, Mieke Hoste.  
 
Dank gaat ook aan de mensen die dagdagelijks onze paarden verzorgen. Hen voederen, aan onze 
hoefsmeden en aan onze dierenartsen die de paarden in onze stalregelmatig en van nabij volgen. Het 
is een fulltime job, 24 uur op 24, 365 dagen per jaar; jaar in jaar uit. Winter, zomer, met sneeuw en 
ijs, storm en regen. Decennia lang. Maar de return die je van je dieren krijgt, is ook belangrijk.  
 
“Het getuigt dat paarden voor ons werk in de stad milieuvriendelijke en natuurlijke paardenkracht 
ontwikkelen om toeristen op het rustige ritme van het hoefgetrappel het historische Brugge te laten 
verkennen. Tal van andere paarden in ons bestand kwamen ooit in België als slachtpaard en hebben 
we kunnen omscholen tot koetspaard, waardoor ze 20 jaar langer leven. Hippo Revue Luki verdient 
een monument, maar dat wordt meestal pas gezet wanneer men overleden is. Zijn verjaardag ging in 
ieder geval niet onopgemerkt voorbij.  
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Een veelzijdige klepper: 

1. Beachjumping in Middelkerke 
2. Koetspaard in Brugge 
3. Jachtritten over natuurlijke hindernissen 
4. Winnaar in eventingwedstrijden 

 
 

 
 


