
Zaterdag 21 september vond in Den Ilp op de mooie locatie van Stoeterij ’t Ilperveld van Jaap en 
Yvonne Groven de 3de NSIJP veulen- en merriekeuring plaats. Het was genieten op deze prachtige 
dag, met een klein maar gezellig publiek en goed verzorgt door Jaap en Yvonne. Door een aantal last 
minute inschrijvingen konden op deze keuring 6 merries, 6 merrieveulens en jawel 6 hengstveulens 
worden beoordeeld. Een leuk aantal om voor te komen en naar te kijken. Maar liefst 4 merrieveulens 
en 2 hengstveulens werden uitgenodigd voor het Fokkerij Event. Juryleden waren Tom Buijtelaar, 
Alex Conrad (DE) en Thomas Gregoire (asp.). Fotograaf was Lieke van Poucke.  

Merries  
Het hoogt beoordeelde merrieveulen uit 2014 Sigurrós van ’t Ilperveld (V: Djákni frá Flagbjarnarholti) 
eindigde vandaag boven aan bij de merries. Deze uitdrukkingsvolle zwartbonte vijfganger merrie uit 
de fokkerij van Jaap en Yvonne Groven in eigendom van en door henzelf voorgebracht, ontving een 
8,1 voor exterieur en zowel voor karakter als verrichtingen een 8,2. Eindscore was 8,17. Sigurrós 
toonde alle gangen met veel kracht en hoog tempobereik. Het zand spatte in het rond. De 
bewegingen in draf waren hoog en ruim met duidelijke tölt aanzetten.  

 

De 9 jarige smokey merrie Deild frá Kópavogi (V:Máttur frá Hólmahjáleigu), fokker Lilja Sigurðardóttir 
(IS) van eigenaar Patricia Hes werd door haarzelf en Hanny Nab voorgebracht. Deild werd door de 
jury omschreven als een vriendelijke merrie in fokconditie met zekere draf en veel tölt bij 
gemiddelde bewegingen en looplust. Deild kreeg een 7,8 voor karakter en verrichtingen en een 7,9 
voor exterieur waarmee de eindscore uit kwam op een 7,83.  

 



 

De coöperatieve Glódís frá Móskógum (15jaar) (V: Dökkvi frá Oddhóli, een looplustige vijfgangen 
merrie toonde een zekere draf, veel tölt en duidelijke telgang aanleg. Deze coöperatieve zwartbruin 
merrie gefokt en in eigendom van Ineke de Groot en voorgebracht door het team van IJslanderij de 
Sijphoeve kreeg een voor karakter een 7,9, voor exterieur en gangen een 7,8, wat een eindscore van 
7,82 opleverde.  

 

De 10 jarige bruinbonte Door-Skjóna frá Lexkesveer (V:Demantur frá Sauðárkróki) vormde een leuk 
duo met haar eveneens bruinbonte veulen Runar. Door-Skjóna werd gefokt door Dhr Joan v.d. Pol en 
is in eigendom van Leonoor van Uggelen-Walraven. Voorbrengers waren Jaap en Yvonne Groven. 
Deze coöperatieve merrie in fokconditie met een goede gangverdeling bij gemiddeld ruime, wat 
vlakke beweging kreeg een 7,8 voor karakter, voor exterieur en verrichtingen 7,7 en een eindscore 
van 7,72.  

 

 
 



Kandia’s Eyrún (V:Heiðar frá Reykjum) een 8 jarige zilverappel bruine merrie gefokt door Birgitte ter 
Schure, in eigendom van Ineke de Groot en voorgebracht door het team van IJslanderij de Sijphoeve 
ontving van de jury voor karakter een 7,9, en voor exterieur en verrichtingen een 7,6. Eindsore 7,66 
Deze vriendelijk, looplustige merrie in fokconditie toonde tölt en draf bij gemiddeld ruime, wat 
vlakke bewegingen.  

 

De zwarte Barónessa von der Fuchsfarm (V:Barón frá Skammbeinsstöðum) van 12 lentes jong, gefokt 
in Duitsland door H. Heithorst van eigenaar Annelies Metselaar kreeg een 7,5 voor karakter en 
exterieur en een 7,3 voor gangen, eindscore was 7,40. Deze vriendelijke merrie in fokconditie toonde 
een zekere draf bij vlakke bewegingen.  

 

  



Merrieveulens  

Leyntje Melse mocht de prijzen voor beste merrieveulen (eindscore 8,01) maar ook voor beste 
hengstveulen (eindscore 8,06) in ontvangst nemen. Een door Jaap en Yvonne beschikbaar gestelde 
zeer sjieke prijs in de vorm van een mooi gegraveerd plat zilverkleurig schaaltje. Beide leuk 
bewegende veulens hadden Þórjón frá Krá als vader.  

Vos met bles Týra van het Schermereylandt (V: Þórjón frá Krá) fokker/eigenaar Leyntje Melse 
voorgebracht door Dirk Swart en Maya Blokdijk kreeg een 8,1 voor karakter en verrichtingen en een 
7,8 voor exterieur. De jury omschreef Týra als looplustig, energiek vijfganger merrieveulen met snelle 
reacties. Týra toonde een soepele tölt en draf tot in het hoge tempobereik. Met een eindscore 8,01 
ontving Týra een uitgenodigd voor het Fokkerij Event (deze keer onderdeel van de viering van het 60 
jarig jubileum van onze vereniging NSIJP, op 19 oktober . 

 

Djákni frá Flagbjarnarholti dochter, de zwarte Villimey van ’t Ilperveld, gefokt door en in eigendom 
van Stoeterij van 't Ilperveld, of te wel Jaap en Yvonne Groven werd ook door henzelf voorgebracht. 
Dit lang gelijnd merrieveulen met veel uitstraling toonde een goede gangverdeling en duidelijke 
vijfgangen aanleg. Cijfers voor Villimey waren karakter en exterieur 7,9 en verrichtingen 8,0. 
Eindscore was 7,95. Ook Jaap en Yvonne ontvingen voor Villimey een uitnodiging voor het Fokkerij 
Event.  

 



 

Hnýsa van IJslanderij de Sijphoeve (V:Fáni frá Waldthorst). Zwartbont en gefokt en in eigendom van 
Ineke de Groot kreeg een 8,0 voor verrichtingen en karakter en een 7,7 voor exterieur. Dit kleine 
merrieveulen met veel looplust en goed gangenverdeling, toonde een goed tempobereik in alle 
gangen. Eindscore was 7,91. Ook Hnýsa is voor het Fokkerij Event uitgenodigd.  

 

De bruine Rósalín van 't Ilperveld (V:Gumi frá Ilper Skák) gefokt door en in eigendom van Stoeterij 
van ’t Ilperveld werd voorgebracht door Jaap en Yvonne Groven. Rósalín kreeg voor karakter, 
exterieur en gangen een 7,9 en werd met 7,90 rond ook uitgenodigd voor het Fokkerij Event. Rósalín 
is volgens de jury een overwegend correct gebouwde merrieveulen met een lichtvoetige draf en tölt 
bij ruime, gemiddeld hoge bewegingen.  

 

  



De voskleurige Sif van IJslanderij de Sijphoeve (V:Glaður frá Skoti ) gefokt en in eigendom van Ineke 
de Groot werd voorgebracht door het team van IJslanderij de Sijphoeve. Dit compact gebouwde 
vijfgangen veulen met een goede gangverdeling bij gemiddelde beweging behaalde voor karakter 
7,8, exterieur 7,7, verrichtingen 7,9 en een eindscore van 7,82.  

 

Dóra van het Schermereylandt, een bruinbonte nakomeling van Prins vom Steinachtal gefokt en in 
eigendom van Leyntje Melse en voorgenracht door Dirk Swart en Maya Blokdijk had zich vandaag 
wat zelfstandiger mogen tonen, en kreeg voor karakter 7,7. Dit vriendelijk merrieveulen met veel tölt 
en draf bij gemiddelde bewegingen behaalde voor exterieur en verrichtingen 7,8 en een eindscore 
van 7,78.  

 

  



Hengstveulens  

Voshengstveulen Leisti van het Schermereylandt (V: Þórjón frá Krá) van fokker/eigenaar Leyntje 
Melse en voorgebracht door Dirk Swart en Maya Blokdijk werd niet alleen beste hengstveulen van 
deze keuring, maar verdiende ook de, eveneens door Jaap en Yvonne beschikbaar gestelde, mooie 
prijs voor dagkampioen. Dit compact gebouwde vijfgangen hengstveulen met taktzuiver tölt en draf 
tot in een hoog tempobereik, toonde zich met veel expressie en looplust. Leisti kreeg van de jury 
voor karakter een 8,1, voor exterieur een 7,8 en voor verrichtingen 8,2. De eindscore van 8,06 was 
ook goed voor een uitnodiging voor het Fokkerij Event.  

 

Freyfari van Olden Eibergen (V:Gandálfur frá Vestur-Meðalholtum) een wildkleur vos gefokt door 
Anne Brackman en Sytske Casimir, Eibergenen in eigendom van Anne Brackman werd voorgebracht 
door Jaap en Yvonne Groven. Freyfari kreeg 8,1 voor karakter, 7,9 voor exterieur en 8,0 voor 
verrichtingen. Eindcijfer7,99. We hopen dat dit goed ontwikkeld, krachtig gebouwd vierganger 
hengstveulen met zekere, ruime draf tot in het hoge tempobereik, goede reactie en veel looplust ook 
naar het Fokkerij Event komt. Daarvoor mocht Anne een uitnodiging in ontvangst nemen.  

 

  



De bruine Alexander van Arkemheen (V: Vaðall frá Fensalir) van fokker/eigenaar Bowie Hagen werd 
voorgebracht door Jaap en Yvonne Groven. Dit lichtgebouwde hengstveulen met veel taktzuivere tölt 
tot een goed middentempo toonde zich vandaag wat stijf in het hogere tempo. Eindscore was 7,86 
op basis van een 7,8 voor karakter en verrichtingen en een 8,0 voor exterieur.  

 

 

Fokker/eigenaar Patricia Hes bracht samen met Hanny Nab de wildkleur bruine Fókus frá Kirkjuvegi 
(V: Flóki frá Feti) voor die en passant ook nog een naamverandering onderging en nu met de naam 
Fókus een door de WorldFengur namencommissie goedgekeurde naam draagt. Fókus kwam op de 
keuring met zijn pleegmoeder. Dit vriendelijk, coöperatief hengstveulen met een goede 
gangenverdeling bij een gemiddeld tempobereik ontving 3x een 7,8 (eindscore 7,80)  

 

  



Rúnar frá Vitastödum een looplustig bruinbont hengstveulen met als vader Prins vom Steinachtal 
werd voorgebracht door Jaap en Yvonne Groven. Fokker/eigenaar Cheyenne van Santen. Rúnar 
toonde goede reacties, veel laterale aanleg bij gemiddeld hoge en ruime bewegingen. Hield zich 
vandaag wat vast in de rug in het hogere tempo. Rúnar kreeg van de jury een 7,7 voor karakter en 
verrichtingen en een 8,0 voor exterieur. De eindscore werd daar mee 7,79.  

 

Björn (V: Glaður frá Skoti) een compact gebouwd hengstveulen voorgebracht door Annelies 
Metselaar en dochter. Dit wildkleur bruine hengstje toonde zich vandaag wat onzelfstandig en kreeg 
een 7,7 voor karakter. Björn toonde veel tölt en draf (verrichtingen 7,8) en kreeg voor exterieur ook 
een 7,8. De eindscore kwam daarmee op eindcijfer7,78  

 

 

Gefeliciteerd alle fokkers en eigenaren met de behaalde resultaten. Iedereen dank voor jullie komst.  

Na nog even gezellig wat gedronken en bijgepraat te hebben met Jaap en Yvonne vertrok het 
secretariaat richting de Mortel, waar vandaag 22 september de laatste van de regionale merrie-en 
veulenkeuring gehouden zullen worden. De lijst met uitslagen kun je hier vinden (link) 


