Veulen- en Merriekeuring De Mortel, Zondag 13 September
(foto’s worden zo spoedig mogelijk ingevoegd)

Zondag 13 September vond op Manege Het Zwarte Water in De Mortel de tweede
veulen- en merriekeuring van dit jaar plaats. Bij aankomst was het een bedrijvig
geheel aangezien er deze dag ook een spring wedstrijd gaande was in de buitenbak.
Gedurende onze keuring konden wij meermaals meegenieten van de bekende bel en
de muzikale hit van Tina Turner “simply the best” als er een ereronde werd gereden.
Helaas liet het geluid van onze jury het afweten dus heeft Tom Buijtelaar zijn stem
een paar volume omhoog moeten draaien om alle aanwezigen van zijn kundig
commentaar te voorzien. Verder werden de paarden deze dag beoordeeld door
Bram van Steen en Ariëlle Withaar.
Daar waar wij bij de keuring in Alphen meer hengstveulens zagen dan merrieveulens
was het deze dag in De Mortel duidelijk omgedraaid. Drie hengstveulens, acht
merrieveulens en 3 merries aan de hand werden deze dag, op één veulen na,
voorgesteld door niemand minder door onze welbekende Arnout Bakker en Ellen
Meesters. Twee werkpaarden die zo onderhand elke korrel zand in de bak wel
hebben aangeraakt met het voorstellen van de paarden. Het buurmeisje van Arnout
en Ellen, Laura Koenen, kreeg de fijne kneepjes van het voorbrengers vak geleerd
en heeft dan ook de hele dag geholpen met het voorbrengen van alle paarden.
Het veulen wat het spits mocht afbijten was de zwartbonte Depill van de Waaldijk,
geboren op 25 Maart en gefokt en in eigendom van Yentl Verzuu. Depill had er wel
zin in en liet zien dat hij niet mag ontbreken op het Fokkerij Event. Hij werd namelijk
beoordeeld met een 8,00 voor zowel exterieur, interieur als gangen en daarmee een
totaal van, u raadt het al, een 8,00. De jury gaf als commentaar: Goed ontwikkeld,
langgelijnd vierganger hengstveulen met ruime bewegingen in draf en goed
gesprongen galop. Toonde zich meewerkend. Hiermee is de zoon van V:Mökkur van
de Waaldijk en M:Dama’s Minning van de Waaldijk de eerste met een uitnodiging
voor 11 Oktober in Ermelo.
Als tweede was Frami van het Rietgoors aan de beurt. Deze voshengst, geboren op
19 April en gefokt en in eigendom van Mw. A. Steehouwer – le Maitre, is eveneens
een zoon van V:Mökkur van de Waaldijk met als moeder M:Herdís frá Álfsengi. De
jury vond Frami een lichtgebouwd en energiek vierganger hengstveulen met een
zekere draf bij gemiddelde ruime, wat vlakke bewegingen. Helaas toonde Frami deze
dag geen tölt. Voor exterieur kreeg hij een 7,8, voor interieur een 7,9, en voor
gangen een 7,7 met als totaal een 7,77.
De op 19 Juni geboren voskleurige Flóki frá Bandamanni, gefokt en in eigendom van
Maxime de Bruyn, was alweer het laatste hengstveulen. Zijn ouders zijn V:Kóngur frá
Malou en M:Djásn frá Bergi. Ook Flóki wist een uitnodiging te bemachtigen voor het
Fokkerij Event en dat deed hij met een 7,9 voor exterieur, 8,00 voor interieur, 8 voor
gangen en een 7,97 als totaal. Hij kreeg als commentaar: Krachtig vierganger
hengstveulen met stevig fundament. Toonde draf en galop met ruime, hoge en
soepele bewegingen, een hoog tempobereik en goede reacties.

Vervolgens was het de beurt aan de acht merrieveulens en drie van hun moeders.
De zilverappelzwarte Sigga frá Hrafnasteini, geboren op 27 Mei en gefokt en in
eigendom van Mej. L. van Bakel, mocht als eerste de bak verkennen. Sigga is een
klein compact gebouwd merrieveulen met veel laterale aanleg. Zij is een dochter van
V:Hringur frá Fossi en M:Mánadís frá Hrafnasteini. Ze toonde zich vandaag
meewerkend met voldoende looplust. Voor exterieur kreeg zij een 7,6, voor interieur
een 7,9, voor gangen een 7,7 met als eindcijfer een 7,71. Moeder Mánadís, een
zesjarige zilverappelzwarte, heeft haar kleur niet van een vreemde. Haar welbekende
en helaas veel te vroeg overleden vader is V:Glymur frá Innri-Skeljabrekku. Haar
moeder is Nist frá Nornabæli. Mánadís kreeg als commentaar: Vriendelijke
meewerkende merrie in fokconditie. Toonde tölt, draf en galop bij gemiddeld, ruime,
wat vlakke bewegingen. Voor exterieur kreeg zij een 7,7, voor interieur een 7,8, voor
gangen een 7,6 en een 7,67 als eindtotaal. Gefokt en in eigendom van Mw. H. van
Bakel.
Dóttla Djásn van de Waaldijk, geboren op 26 April en bruin van kleur, was als tweede
aan de beurt. Een coöperatief, goed ontwikkeld merrieveulen met goede takt en
ruimte in draf en galop. Zij is al enigszins een groeispurt ingegaan want de jury
merkte op dat ze op dit moment duidelijk overbouwd is. Iets wat vrijwel elk veulen zal
overkomen gedurende de groeifase. Dóttla is gefokt en in eigendom van Yentl
Verzuu en voortgekomen uit de ouders V:Dimmfari van de Waaldijk en M:Djásn van
de Waaldijk. Zij kreeg voor exterieur een 7,8, voor interieur een 7,9, voor gangen een
7,8 en als totaal een 7,82.
De Lichtgebouwde Brynja van de Morel, geboren op 21 April met de kleur valk,
toonde een goede gangenverdeling en was meewerkend. Ook zij heeft als vader
V:Dimmfari van de Waaldijk. Haar moeder is M:Brana frá Litla-Landi en ze is gefokt
en in eigendom van Mw. J. van Dijk-Peters. Voor zowel exterieur, intereur en gangen
ontving zij een 7,9 met als totaalscore uiteraard ook een 7,90. Hiermee is Brynja het
eerste merrieveulen met een uitnodiging voor het Fokkerij Event.
De tweede uitnodiging bij de merrieveulens, voor het Fokkerij Event, is voor Gæla
van het Hool. Dit kleine, overwegend correct gebouwde merrieveulen is als vos
geboren op 27 April en laat inmiddels duidelijk zien schimmel te worden. Zij liet deze
dag een goede gangenverdeling zien met soepele, lichtvoetige bewegingen. Ze
toonde zich deze dag wel iets onzelfstandig. Fokker en eigenaar is Mw. M. Rijkers.
De ouders van Gæla zijn V:Hringur frá Fossi en M:Tyggja van ’t Boekeshof. Moeder
Tyggja, een zevenjarige schimmelmerrie, werd ook beoordeeld. De jury vond haar
een energieke en looplustige merrie met ruime, zekere draf bij hoog tempo bereik en
gemiddelde balans. Zij kreeg voor exterieur een 7,7, voor interieur een 8,0 en voor
gangen een 7,8 wat haar een totaal oplevert van 7,81.
Na Tyggja was er tijd voor een kleine pauze. Dit zorgde ervoor dat Arnout ,Ellen en
Laura even hun benen konden ontspannen zodat ze niet de middag kruipend door de
bak zouden moeten. Al zijn ze door de jaren heen wel aardig wat gewent, de
inwendige mens moet ook verzorgd worden. Uiteraard geldt dat ook voor de jury, de
fotograaf, het secretariaat onder leiding van Ettje Graafstra, de vrijwilligers en alle
andere aanwezigen.

Na de pauze liet Dhr. L.G.M. van Gils, fokker en eigenaar, zijn merrieveulen Sif van ’t
Helbroek voorstellen door Arnout en Ellen. Sif is geboren op 16 Mei en heeft haar
zwarte kleur van beide ouders V:Svaði frá Hólum en M:Lilja II van ’t Helbroek. De jury
beoordeelde haar als een langgelijnd, krachtig merrieveulen met goede
gangenverdeling en veel taktzuivere tölt bij goed tempobereik. Toonde zich deze dag
meewerkend maar iets gespannen. Dit gaf haar de score van een 8 voor exterieur,
een 7,8 voor intereur, een 7,9 voor gangen met als resultaat een 7,91 en daarmee
een uitnodiging op 11 oktober in Ermelo aan het Fokkerij Event.
Kóróna frá Málaliðagarði, een cremello merrieveulen van 13 Juni, werd voorgebracht
door Dhr. S. Willemsen, welke ook de fokker en eigenaar is, en Dhr. J. Gillissen.
Deze dochter van V:Dreki frá Hrísdal en M:Valkyrja frá HestaGarð “Hekla” kreeg als
commentaar: vriendelijk en meewerkend merrieveulen met veel laterale aanleg bij
gemiddeld ruime, wat vlakke bewegingen en gemiddelde oprichting. Haar cijfers zijn
een 7,8 voor exterieur, een 7,9 voor interieur, een 7,7 voor gangen en een eindscore
van 7,77.
Saga frá Laarbeek V:Hringur frá Fossi M:Aska vom Kranichtal is een zomerzwart
merrieveulen van 13 Juli. Zij is gefokt en in eigendom van Mw. A.A.M. van der Sande
en werd voorgesteld door Arnout en Ellen. Zij kreeg voor exterieur een 7,7, voor
interieur een 7,8, voor gangen een 7,8 met een totaal van 7,77 en als jury
commentaar: Klein, compact gebouwd merrieveulen met veel laterale aanleg bij
gemiddeld tempobereik. Toonde zich meewerkend en met gemiddelde looplust.
Het beste merrieveulen van de dag mocht als laatst haar kunstje laten zien. De
bruinzwarte, op 26 Mei geboren, dochter van V:Hringur frá Fossi M:Nist frá
Nornabæli zette haar beste beentjes voor. De door Mw. H. van Bakel gefokte en in
eigendom zijnde Von frá Hrafnasteini kreeg als commentaar: Harmonieus gebouwd,
langgelijnd merrieveulen met goede gangenverdeling en ruime bewegingen. Toonde
zich energiek en met goede reacties. Haar punten met een 8 voor exterieur, een 7,9
voor interieur, een 8 voor gangen en een 7,98 totaal, zorgen ervoor dat ook zij is
uitgenodigd voor het Fokkerij Event. Ook moeder Nist, gefokt door Mw. E. van der
Meulen. Werd beoordeeld. Deze donkerbruine grande dame van 19 jaar is een
dochter van V:Hástigur van de Meulenkamp en M:Kónguló frá Gufunesi. De jury vond
haar een vriendelijke fokmerrie op leeftijd met een stevig fundament en goede
gangenverdeling bij gemiddeld ruime, wat vlakke bewegingen. Zij kreeg de cijfers 7,7
voor exterieur, 7,8 voor interieur, 7,6 voor gangen met een totaal van 7,67.
Met deze laatste beoordeling is er een einde gekomen aan een tweede keuringsdag.
Hoogst beoordeelde merrieveulen is Von frá Hrafnasteini met een 7,98 en hoogst
beoordeelde hengstveulen is Depill van de Waaldijk met een 8,00 waarmee hij
tegelijkertijd dagkampioen is. Voor nu staat de teller in totaal op vier merrieveulens
en zes hengstveulens die een uitnodiging hebben gekregen voor het Fokkerij Event
op 11 oktober in Ermelo. Wat opvalt is dat van de gekeurde veulens, de vaderdieren
vrijwel allemaal verschillend zijn. Tot nu toe zien we van Hringur frá Fossi de meeste
nakomelingen, vijf tot nu toe, in de baan.
De volgende keuring op de planning is 19 september in Putten. Dit beloofd een
keuring te worden met een mooi aantal veulens en merries. Voor nu feliciteren wij

alle deelnemers met de behaalde resultaten en wij hopen Von, Sif, Brynja, Gæla,
Depill en Flóki in Ermelo nog een keer te mogen bewonderen. Dank aan alle
deelnemers, dank ook weer aan de jury, het secretariaat, de vrijwilligers en niet te
vergeten de organisatie van Sunnanvindur.
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