
Veulen- en Merriekeuring Alphen, Zaterdag 12 September 2020 

(foto’s worden zo spoedig mogelijk ingevoegd) 

Zaterdag 12 September was de eerste veulen- en merriekeuring van dit jaar. Bij 
aankomst bij Stal frá Fensalir II kon het niet missen waar je moest zijn voor de 
keuring. Met een paar stappen vanaf de oprit stond je in de mooie lichte binnenbak 
van de familie Rike waar iedereen hartelijk werd ontvangen. Nadat in de bak 
vakkundig een lintje was gespannen waar de merries met hun veulens gedurende de 
dag omheen zouden lopen werd om stipt half elf begonnen met het beoordelen van 
de merries aan de hand. De jury van deze dag bestond uit Tom Buijtelaar, Thomas 
Grégoire en Bram van Steen.  

Als eerste was het de beurt aan de vier jarige roodvos merrie Skjalla frá Wyler 
V:Skári frá Liberté M:Spá frá Armoti die werd voorgesteld door Arnout Bakker en 
Ellen Meesters samen met fokker en eigenaar Mieke van Herwijnen. Deze 
overwegend harmonieus gebouwde merrie met goede takt en ruimte in de basis 
gangen, toonde zich coöperatief bij gemiddelde reacties. Hierbij kreeg ze een 7,9 
voor exterieur, een 7,8 voor interieur, en een 7,9 voor gangen wat uitkomt op een 
7,88 totaal. 

Tweede merrie, ook gefokt en in eigendom van Mieke van Herwijnen en voorgesteld 
door Arnout en Ellen, was de zes jarige Svás fra Wyler. Deze bruinzwarte dochter 
van V:Taktur frá Tjarnarlandi en M:Spá frá Armoti kreeg als jury commentaar: 
Compact gebouwde merrie met sterke bovenlijn, veel expressie en looplust. Toonde 
tölt en draf met hoge, ruime bewegingen. Ze werd hiervoor beoordeeld met een 7,8 
voor exterieur, een 8,1 voor interieur, en een 8,1 voor gangen wat haar totale score 
uit laat komen op een mooie 8.01. 

Vervolgens was het de beurt aan de hengstveulens. Als eerste was het de beurt aan 
Kyndill frá Stoðasteini, fokker en eigenaar Mw. A.M. Kraanen, Amerongen, 
voorbrengers Arnout en Ellen. Deze Valk zoon van 5 Juni van V:Frosti frá Heiði 
M:Vænting frá Fitjum kreeg als commentaar: Coöperatief, zelfstandig hengstveulen 
met veel töltaanleg bij gemiddeld tempobereik. Hij werd beoordeeld met een 7,7 voor 
exterieur, een 7,9 voor interieur, en een 7,7 voor gangen met als eindscore een 7,74. 
Ook moeder Vænting, zestien jaar en gefokt door Mw. M. Burggrafer, Noord Sleen, 
werd beoordeeld. Deze bruine dochter van V:Dökkvi frá Oddhóli M:Vaka frá Stóru-
Ásgeirsá kreeg een 7,6 voor exterieur, een 7,8 voor interieur, en een 7,5 voor 
gangen met een totaal van 7,59 met als jury commentaar: Coöperatieve merrie in 
fokconditie met een zekere draf en galop bij gemiddeld ruime, wat vlakke 
bewegingen. 

Als tweede mocht Valinn frá Uxabæ, geboren op 5 Juni, wederom met Arnout en 
Ellen laten zien wat hij kon. En dat ging hem tamelijk goed af. Deze valk hengst, 
gefokt en in eigendom van Mw. P. van Os, ’s Hertogenbosch, reserveerde als eerste 
een uitnodiging voor het Fokkerij Event in Ermelo. Valinn is een zoon van V:Eldir vom 
Habichtswald en M:Hæra frá þvéra. De jury becommentarieerde hem als 
lichtgebouwd vijfganger hengstveulen met veel taktzuivere tölt en veel natuurlijke 



oprichting. Hij toonde zich coöperatief en zelfstandig. Voor exterieur kreeg hij een 
7,9, voor interieur een 8,0, en ook voor gangen een 8,0 met een totaal van 7,97. 

Derde hengstveulen in het programma was de bruine, op 19 Juni geboren, Siðastur 
frá Sandöldunni. Gefokt en in eigendom van Dhr. H.W.M. Ruisbroek, Drunen en 
voorgesteld door Esmee Versteeg en haar moeder Francien kamp. Siðastur is een 
lichtgebouwd hengstveulen met tölt en draf bij gemiddeld ruime bewegingen wat zich 
iets onzelfstandig toonde. Hiermee behaalde de zoon van V:Hringur frá Fossi en 
M:Litfara van Giersbergen een 7,8 voor exterieur, een 7,7 voor interieur, een 7,8 voor 
gangen en daarmee een eindwaardering van 7,78. 

Nummer vier van de stoere mannen was een veulen wat zijn naam eer aan doet: 
Kristall frá Fensalir II. De jury gaf deze zilverappel vos, geboren op 1 Juli, gefokt in 
eigendom en voorgebracht door Christa Rike en Petra van der Linden, het 
commentaar: Elegant, hoog opgericht hengstveulen met veel souplesse en balans in 
alle gangen bij gemiddeld tempobereik. Hierbij mocht de zoon van V:Hersir frá 
Lambanesi en M:Vippa von Semriach een 8,2 voor exterieur, een 7,9 voor interieur, 
en een 8 voor gangen noteren met als totaal een mooie 8,04 en daarmee een 
tweede uitnodiging voor het Fokkerij Event in Ermelo. Ook de moeder van Kristall, 
Vippa, werd beoordeeld. Deze mooie twaalfjarige vosmerrie, gefokt door Dhr. P. 
Hoyos, is een dochter van V:Kvistur frá Ólafsvöllum en M:Villimey von Semriach. 
haar jury commentaar: Harmonieus gebouwde, energieke merrie met ruime 
bewegingen en goede oprichting. Zij kreeg voor exterieur een 8.1, voor interieur een 
8,0, en voor gangen een 8,0 met een mooi totaal van 8,03 

Het vijfde hengstveulen was de zwarte Felix frá Straumalandi, geboren op 19 Mei. 
Gefokt, in eigendom en voorgebracht door Anne Hiemstra en medevoorbrenger 
Christa Rike. Leuk om te vermelden is dat zowel de vader van Felix V:Alvitur frá 
Straumalandi als de moeder M:Lif frá Straumalandi zijn gefokt door Anne Hiemstra. 
Van de jury kreeg Felix het commentaar: Overwegend correct gebouwd 
hengstveulen met veel looplust en goede reacties. Toonde veel tölt met hoge 
bewegingen. Veel souplesse en hoog tempo bereik. Het is dan ook geen wonder dat 
hij met een 7,9 voor exterieur, een 8,2 voor interieur, en een 8,1 voor gangen een 
uitnodiging mocht ontvangen voor het Fokkerij Event met een totaal score van 8,06. 

De hekkensluiter bij de hengstveulens was de zwarte Aris van Lakenstein, geboren 
op 21 April. Gefokt door Serina Geurtsen uit Putten, in eigendom van Mw. E. Laureys 
en voorgebracht door Anne Hiemstra en Christa Rike. De jury vond hem een goed 
ontwikkeld krachtig gebouwd hengstveulen met ruime, hoge bewegingen in tölt en 
draf bij goed tempo bereik en goede reacties. Aris is een zoon van V:Styrkur frá 
Eystri-Hól en M:Askja frá Hofi. Hij kreeg voor exterieur een 7,8, voor interieur een 
7,9, voor gangen een 8,0 en wist met een eindtotaal van 7,92 de vierde uitnodiging 
voor het Fokkerij Event te pakken. 

Tot slot was het de beurt aan drie merrieveulens en nog één merrie aan de hand. 
Waarbij de bruine Júlía frá Zijlhorst als eerste in de bak aan de bak mocht. Júlía is 
geboren op 18 Juni en een dochter van V:Hnokki frá Toosholm en M:Aldis vom 
Stefanihof. Deze dappere dame met een grote bles en een mooi maanoog werd 
voorgesteld door de fokker en eigenaar Wim Veldhorst en Monique Zijlmans uit 



Emst. De Jury vond haar een overwegend harmonieus gebouwd merrieveulen met 
goede gangenverdeling bij gemiddeld ruime beweging. Toonde zich meewerkend. Zij 
kreeg voor exterieur een 7,8, voor interieur een 7,9, en voor gangen een 7,8 wat op 
een totaal van 7,82 uitkomt. 

Tweede merrie is de op 6 Juni geboren donkerbruine Óladis frá Líflandi. Zij is een 
dochter van V:Eldir vom Habichtswald en M:Ótta frá Lynghaga en werd voorgesteld 
door Arnout en Ellen. Fokker D. Wormsbecher, eigenaar D. Wormsbecher, D Baaij 
en E. Weeteling uit Egmond aan den hoef. Óladis is een Coöperatief merrieveulen 
met veel laterale aanleg en zij toonde taktzuivere tölt tot in middentempo. De Jury 
beoordeelde haar met een 7,8 voor exterieur, een 7,8 voor interieur, en een 7,8 voor 
gangen wat niet geheel verassend een 7,80 als eindresultaat geeft. Ook moeder Ótta 
werd beoordeeld. Zij is een 18 jarige zwarte dochter van V:Óskahrafn frá Brún en 
M:Stjarna frá Stóra-Hofi. Zij kreeg als commentaar: Vriendelijke coöperatieve merrie 
in fokconditie met veel laterale aanleg bij gemiddeld ruime, wat vlakke beweging. Zij 
kreeg de cijfers 7,5 voor exterieur, 7,8 voor interieur, en een 7,6 voor gangen met 
een totaal van 7,61. 

De kleine dappere Vala frá Fensalir II, geboren op 30 Juni en zwart van kleur, was 
het laatste te beoordelen veulen van deze dag. Voorgebracht door Christa Rike en 
Petra van der Linden-Rike en gefokt en in eigendom van Petra van der Linden-Rike. 
Deze dochter van V:Foss vom Forstwald en M:Valdis frá Fensalir presenteerde zich 
energiek en met snelle reacties. Het is een klein compact gebouwd merrieveulen met 
veel taktzuivere tölt bij goed tempobereik. De jury beoordeelde haar met een 7,6 voor 
exterieur, een 8 voor intereur, en een 7,9 voor gangen. Hiermee komt zij op een 
totaal van 7,83. 

 

Dit betekend voor de tussenstand dat er vijf merries aan de hand zijn beoordeeld, 
drie merrieveulens en zes hengstveulens. Van de hengstveulens wisten er maar liefst 
vier een uitnodiging voor het Fokkerij Event binnen te halen en hopelijk gaan wij 
Felix, Kristall, Valinn en Aris dan ook terug zien in Ermelo op 11 Oktober. De 
dagkampioen van deze dag is Felix frá Straumalandi van Anne Hiemstra. Aan alle 
deelnemers hartelijk gefeliciteerd met de behaalde resultaten en dank voor deelname 
aan deze keuring !  Het was een leuke eerste keuringsdag in het mooie Alphen bij 
Stal frá Fensalir II, Daarmee willen wij dan ook de familie Rike en hun vrijwilligers 
bedanken voor de organisatie en dat wij gebruik mochten maken van hun 
accommodatie en de super verzorgde catering  en gastvrijheid.  

Na deze geslaagde dag kijken wij uit naar de resultaten van de volgende keuring in 
De Mortel. Ook hiervan volgt uiteraard een uitgebreid verslag ! 

 

Verslag: Dirk Swart 

 

 



 


