
Veulen- Merriekeuring Putten Zaterdag 19 September 

 

Een agenda wordt vaak al van tevoren bekend gemaakt en bij het organiseren van 

een buitenkeuring is het dan spannend wat voor weer het wordt. Ik kan u vertellen, 

we konden het niet beter treffen! Op een zonovergoten dag in het mooie Putten vond 

de derde veulen- en merriekeuring van dit jaar plaats. De tweede, nieuwe keurings 

locatie dit jaar, was op het terrein van Diederick en Renske Stam. Zoals eerder 

gezegd dit keer een buitenkeuring. In een prima bak waar de bekende 

keuringsopstelling alweer was opgebouwd werden deze dag de veulens beoordeeld 

door Tom Buijtelaar, Thomas Grégoire en Henk Peterse. Het thuisfront zou zich 

wellicht afgevraagd hebben of ze misschien stiekem op een zonvakantie geweest 

waren. Ik kan ze geruststellen, ze waren bij ons in Putten waar de zon goed zijn best 

deed op nog wat kleur op de koppies te krijgen.  

Deze dag een drukke dag met een mooi aantal te keuren paarden. Maar liefst tien 

merries aan de hand, acht merrieveulens en zes hengstveulens werden vandaag 

weer door onze kundige jury van cijfers en commentaar voorzien. Waarbij Tom via 

een speaker het publiek de hele dag van live commentaar voorzag. 

Als eerste was het de beurt aan Fló Dóttla frá Fellshrygg, een zwarte merrie geboren 

op 7 Mei, gefokt en in eigendom van Mw. G van Grootveld. Deze dochter van V:Ás 

frá Ármóti en M:Vinda-Litfara-Stjarna werd voorgesteld door het bekende 

voorbrengkoppel Arnout Bakker en Ellen Meesters die deze dag hulp kregen van 

Lisa Leereveld die ook de fijne kneepjes van het voorbrengersvak leerde kennen. Fló 

Dóttla kreeg als commentaar: Overwegend harmonieus gebouwd merrieveulen met 

goed fundament en veel taktzuivere tölt bij goed tempobereik. Met een 7,9 voor 

exterieur, 7,9 voor interieur en een 8 voor gangen wist zij met een totaal van 7,95 als 

eerste veulen van de dag een uitnodiging te bemachtigen voor het Fokkerij Event. 

Energiek, coöperatief merrieveulen met veel natuurlijke soepele tölt bij gemiddeld 

tempobereik. Dat commentaar kreeg Fasta van Lakenstein, geboren op 4 Mei en 

bruin van kleur. Voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa kreeg deze dochter van 

V;Spuni frá Vesturkoti en M:Drifa frá þúfú í Landeyjum een 7,8 voor exterieur, 7,9 

voor interieur en een 7,9 voor gangen met een totaal van 7,87. Fasta is een veulen 

uit de fokkerij van Serina Geurtsen die ook haar eigenaar is. Ook moeder Drífa frá 

þúfú í Landeyjum werd beoordeeld. Zij kreeg voor exterieur een 7,8, voor interieur 

een 7,8 en ook voor gangen een 7,8 wat haar totaal brengt op een 7,8. Als 

commentaar kreeg zij: Sympathieke, meewerkende 5-gangermerrie met goede 

gangverdeling met ruime, wat vlakke bewegingen en gemiddeld tempobereik. Deze 

isabel merrie van zeven jaar is een dochter van V:Gammur frá þúfú í Landeyjum en 

M:Dröfn frá þúfú í Landeyjum. 

De Wildkleur zwarte Þjóðsaga frá Therra, geboren op 23 Januari, werd voorgesteld 

door haar fokker Therra Peperkamp met hulp van Monique Verhaar. Eigenaar is Dhr. 

J. Vredevoort. Zij is een dochter van V:þyrnir vom Vindstaðir en M:þoka frá 

Sólheimum. Voor exterieur ontving zij een 7,8, voor interieur een 7,8 en voor gangen 

een 7,6 met een totaal van 7,70. Haar jury commentaar was: Goed ontwikkeld, 



coöperatief merrieveulen met veel oprichting in tölt bij langzaam tempo, Presenteerd 

zich vandaag wat gespannen. 

Zwart geboren, inmiddels schimmelbont, maar later als ze groot is waarschijnlijk toch 

volledig schimmel is de op 23 Mei geboren Góa Dóttla frá Fellshrygg. Gefokt en in 

eigendom van een hele blije Mw. G. van Grootveld. Want met een 7,9 voor exterieur, 

een 8 voor interieur, een 8,1 voor gangen en een 8,02 als eindcijfer ontvangt zij ook 

de tweede uitnodiging voor het Fokkerij Event. De jury becommentarieerde het 

veulen als Energiek, looplustig 5-ganger merrieveulen bij goede gangverdeling tot 

hoog tempobereik en duidelijk telgang aanzetten getoond. Góa Dóttla is een dochter 

van V:Gimli frá Hellu en M:Kolbrá frá Hofi en werd voorgesteld door Arnout, Ellen en 

Lisa. 

Eydís van Lakenstein werd samen beoordeeld met haar moeder Elísa frá Holtsmúla 

en voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Eydís is vos met kol en geboren op 25 Mei 

uit de fokkerij van Serina Geurtsen die haar ook in eigendom heeft. Zij is een dochter 

van V:Spaði frá Stuðlum. De jury vond haar een energiek, looplustig merrieveulen 

met snelle reacties en veel ruimte in alle gangen bij gemiddeld tempobereik. Met een 

7,9 voor exterieur, 8 voor interieur, 7,9 voor gangen en een eindcijfer van 7,92 

behaaldt zij de derde uitnodiging voor het Fokkerij Event. Haar moeder Elísa is een 

zes jarige vos met als afstamming V:Stáli frá Kjarri en M:Erna frá Neðra-Seli. Zij 

behaalde een mooie score van 8 voor exterieur, 8,1 voor interieur, een 8 voor 

gangen en daarmee een 8.02 als totaal met als commentaar: Langgelijnd, elegant 

gebouwde merrie met veel looplust en expressie. Toonde een exeptionele draf met 

veel ruimte en een hoog tempobereik en töltaanzetten in de overgangen. 

Ook Glóa frá Hestatúni werd samen beoordeeld met haar moeder Harper Diana frá 

Brunni. Wederom voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Glóa is geboren op 5 Juli 

en zwartbont van kleur. Die ze vast van haar vader V:Ás frá Ármóti heeft. Fokker en 

eigenaar zijn Mw. D.E. Post-Braakenburg van Beckum en J.L. Post. De jury vond 

haar een vriendelijk merrieveulen met gemiddelde looplust. Toonde veel tölt bij 

gemiddeld ruime, wat vlakke bewegingen. Zij kreeg voor exterieur een 7,7, voor 

interieur een 7,7, voor gangen een 7,8 met een totaal van 7,75. Moeder Harper 

Diana is een vijf jarige schimmelmerrie gefokt door Colette Ruyssers uit België. Deze 

dochter van V:Assi frá Hólakoti en M:Hrefna vom Hamersbruch kreeg voor exterieur 

een 7,6, voor interieur een 7,7 en voor gangen een 7,6 met een eindscore van 7,62. 

Haar jury commentaar was: Vriendelijke merrie in fokconditie met zekere draf bij 

gemiddeld tempobereik. Toonde vandaag wat weinig looplust. 

Fina frá Gæfustöðum kon vanuit haar weitje goed in de gaten houden hoe de keuring 

verliep en dat zij eenmaal zelf aan de beurt was liet ze zien dat ze goed had opgelet. 

Met een 8 voor exterieur, een 8,1 voor interieur, een 8,1 voor gangen en een totaal 

van 8,07 pakte zij de vierde uitnodiging voor het Fokkerij Event! Daarmee is ze ook 

tot op heden het hoogst beoordeelde veulen van 2020. Geboren op 11 Mei en 

zwartbont van kleur, vader V:Ás frá Ármóti en M:Gossa en gefokt en in eigendom  

van Yolanda Voetelink. De jury vond haar een harmonieus gebouwd 4-ganger 

merrieveulen met veel oprichting. Toonde verende draf met ruime, hoge bewegingen 

bij goede looplust en veel expressie. 



Als laatste merrieveulen was het de beurt aan Líf frá Skjalaritara en haar moeder 

Frelsi Draumsýn frá Skjalaritara. Voorgebracht door haar fokker en eigenaar 

Roosmarijn Blok en met hulp van Monique Verhaar en Therra Peperkamp. Líf is 

geboren op 21 Juni en bruin van kleur. Haar vader is V:Freyr frá Vindhóli. Zij kreeg 

voor exterieur een 7,9, voor interieur een 7,8, voor gangen een 7,8 met als eindcijfer 

een 7,83 en het commentaar: Overwegend harmonieus gebouwd merrieveulen met 

veel natuurlijke tölt bij gemiddeld tempobereik. Toonde voldoende looplust maar had 

zich wat zelfstandiger mogen presenteren. Haar moeder, Frelsi Draumsýn is een 

acht jarige bruinbonte dochter van V:Gabriel frá Kra en M:Sokkadís frá Skjalaritara. 

Gefokt door Mw. M.J. van de Wetering en in eigendom van Roosmarijn Blok. Zij 

kreeg als commentaar: Coöperatieve merrie in fokconditie met een zekere draf bij 

goed tempobereik. Voor exterieur kreeg ze een 7,8, voor interieur een 7,8 en ook 

voor gangen een 7,80 met nogmaals een 7,80 als eindcijfer. 

Doordat de jury goed op schema liep was er een mooie ruime pauze waarbij 

iedereen gebruik kon maken van de super verzorgde catering. Door een oud 

stalraam gaf je je bestelling door en deze werd door hetzelfde stalraam afgegeven. 

Tevens kon de organisatie gebruik maken van de gelegenheid om voor de 

merrieveulens alvast een prijsuitreiking te houden. Zo konden diegene dat dat 

wilden, mits zij niet nog een merrie aan de hand of een hengstveulen hadden voor te 

brengen, huiswaarts keren zodat we volgens de covid richtlijnen genoeg ruimte van 

elkaar konden bewaren. Nou was dit de gehele dag prima voor elkaar met duidelijke 

looproutes, ruim uit elkaar gezette zitplaatsen enzovoort. Kortom aan alles was deze 

dag gedacht door de organisatie van veulen en merriekeuring Putten onder leiding 

van Yolanda Voetelink en Diederick en Renske Stam. Dat er bij de prijsuitreiking een 

mooi keuringscertificaat en een lintje te verdienen is zijn wij wel gewent. Maar door 

vele sponsoren was het een heuse stortvloed aan leuke aandenken, sponsor 

artikelen en leuke prijzen! Niemand ging met lege handen naar huis en dat werd zeer 

gewaardeerd!  

Na de pauze werd het programma vervolgd met een merrie aan de hand. De negen 

jarige valk, Birna van Lakenstein. Gefokt en in eigendom van Serina Geurtsen en 

voorgebracht door Arnout, Ellen en Lisa. Birna is een dochter van de welbekende 

V:Vilmundur frá Feti en M:Brella frá Hólum. De jury vond haar een zeer looplustige 

energieke merrie met snelle reacties. Toonde tölt en draf met goede takt en een 

hoog tempobereik. Zij kreeg voor exterieur een 7,8, voor interieur een 8,1 en ook 

voor gangen een 8,1 met als eindcijfer een 8,01. 

Yllir van de Stokweg mocht als eerste hengstveulen het spits afbijten. Deze vos van 

8 Juni met als vader V:Hringur frá Fossi en M:Ingaló frá Tjenergården is gefokt en in 

eigendom van Marko Mazeland en Josien Warris. Voorbrengers zijn Arnout, Ellen en 

Lisa die ook in Putten inmiddels vrijwel elke zandkorrel van de bak hebben 

aangeraakt met het rondrennen bij het voorstellen van de merries en de veulens. Yllir 

kreeg als commentaar: Langgelijnd 4-ganger hengstveulen met zekere draf tot goed 

tempobereik. Toonde zich vandaag wat onzelfstandig. Zijn cijfers zijn voor exterieur 

een 7,9, voor interieur een 7,7, voor gangen een 7,8 met een eindcijfer van 7,81. 

Moeder Ingaló werd ook beoordeeld. Deze zes jarige roodvos merrie is een dochter 

van V:Gumi frá Strandarhöfðdi en M:Íma frá Flædegård. Zij kreeg een 7,8 voor 



exterieur, een 7,8 voor interieur, een 7,7 voor gangen en een 7,75 als eindcijfer met 

als commentaar: Vriendelijke, fijngebouwde merrie in fokconditie met zekere draf bij 

gemiddeld ruime, wat vlakke bewegingen. 

Volgende hengstveulen is de op 2 Juli geboren wildkleurbruine Dívar Draumfari frá 

Therra, voorgebracht door zijn fokker en eigenaar Therra Peperkamp met hulp van 

Roosmarijn Blok en Monique Verhaar. Dívar Draumfari is een zoon van V:Dagfari frá 

Áldhólum en M:Mist frá Skeiðvöllum. Als commentaar kreeg hij: Goed ontwikkeld 

hengstveulen met snelle reacties. Toonde tölt en draf met een gemiddelde souplesse 

en een gemiddeld tempobereik. Voor exterieus kreeg hij een 7,8, voor interieur een 

7,9, voor gangen een 7,7 en als eindcijfer een 7,77. 

Nog een veulen uit de fokkerij van Serina Geurtsen is de zwarte, op 13 Juni geboren, 

Seiður van Lakenstein. Een zoon van V:Ás frá Ármoti en M:Svartafrúin frá Hellu. Hij 

werd voorgebracht door Arnout en Ellen en ditmaal met de eigenaar, Menthe van 

Vierssen. Mede-eigenaar Mw. C. Roghair. Seiður kreeg als commentaar: Hoog 

opgericht, looplustig en zeer coöperatief hengstveulen met krachtige tölt en draf 

aanzetten en een goed gesprongen galop. Voor exterieur kreeg hij een 7,9, voor 

interieur een mooie 8,2, voor gangen een 8 met als eindcijfer een 8,01 en daarmee 

een uitnodiging voor het Fokkerij Event! 

Lífþrasir frá Skjalaritara is isabelbont en geboren op 10 mei. Deze zoon van V:þyrnir 

vom Vindstaðir en M:Mýsla frá Skjalaritara is gefokt door Roosmarijn Blok en in 

eigendom van Monique Verhaar. Voorbrengers waren Roosmarijn, Monique en 

Therra. Hij kreeg als commentaar: Goed ontwikkeld hengstveulen met stevig 

fundament en goede reacties. Toonde tölt en draf met ruime, gemiddeld hoge 

bewegingen. Voor exterieur kreeg hij een 7,8, voor interieur een 8 en voor gangen 

een 7,9 want hem een eindtotaal geeft van 7,89.  

Fleygur frá Gæfustöðum werd samen beoordeeld met zijn moeder Gyðja frá 

Waldthorst. Fleygur is zwartbont en geboren op 27 April. Hij is een zoon van V:Ás frá 

Armóti waar hij vast zijn kleur vandaan heeft. De jury vond hem een goed energiek 

hengstveulen met goede reacties. Toonde veel natuurlijke tölt bij goed tempobereik. 

Hij kreeg een 7,9 voor exterieur, een 8 voor interieur, een 7,9 voor gangen wat hem 

brengt op een totaal van 7,92 en daarmee een uitnodiging voor het Fokkerij Event op 

11 Oktober in Ermelo! Dit is dan meteen het tweede veulen van fokker en eigenaar 

Yolanda Voetelink die deze dag de uitnodiging mocht ontvangen. Voorbrengers 

waren, u kunt de namen bijna dromen, Arnout, Ellen en hun assistente Lisa 

Leereveld, die ook moeder Gyðja vakkundig voorstelden. Zij is en dochter van 

V:Barón frá Waldthorst en M:Mön frá Waldthorst. Beide afkomstig uit de fokkerij van 

Arthur Meerwaldt. Gyðja is een vijf jarige vos merrie die een 7,8 voor exterieur kreeg, 

een 7,9 voor interieur en een 7,8 voor gangen met een totaal van 7,82. Het jury 

commentaar: Looplustige fijngebouwde merrie in fokconditie. Toonde een goede 

gangverdeling bij ruime, wat vlakke beweging. 

Het laatste veulen uit de fokkerij van Serina Geurtsen op deze dag is de op 1 Mei 

geboren valk Bragi van Lakenstein. Ook in eigendom van Serina en voorgesteld door 

Arnout, Ellen en Lisa. Bragi is een zoon van V:Styrkur frá Eystri-hól en M:Brella frá 

Hólum. De jury zei over Bragi het volgende: Overwegend harmonieus gebouwd 



hengstveulen met in de beweging een goede oprichting en gangverdeling. Toonde 

zich zelfstandig en met goede reacties. Voor exterieur kreeg hij een 7,9, voor 

interieur een 8, voor gangen een 7,9 met als totaal een 7,92 en daarmee een laatste 

uitnodiging voor het Fokkerij Event voor deze dag! 

Toen was het de beurt aan een merrie aan de hand, Eva frá Skoti. Een zwarte 

vijfjarige merrie gefokt door Stoeterij frá Skoti, in eigendom van Mw. I.M. de Jong en 

voorgebracht door Arnout, Ellen en Lisa. Eva is een dochter van V:Sigur frá Hólabaki 

en M:Elja vom Hofgut Retzenhöhe. Zij kreeg voor exterieur een 7,9, voor interieur 

een 8,1, voor gangen een 7,9 en een eindcijfer van 7,94. Haar commentaar was: 

Harmonieus gebouwde merrie met stevig fundament. Toonde zich energiek, 

meewerkend en met veel expressie bij een goede gangenverdeling en goed 

tempobereik. 

Tot slot maakten nog twee dames van de mogelijkheid gebruik om hun merrie te 

laten beoordelen. Als eerste was dit Mist frá Skeiðvöllum V:Hrannar frá Skeiðvöllum 

en M:Birta frá Holtsmúla. Een zevenjarige schimmelmerrie in eigendom van Therra 

Peperkamp en voorgebracht door Therra, Roosmarijn en Monique. De jury vond het 

een Vriendelijke, meewerkende merrie in fokconditie met veel laterale aanleg en 

deze dag wat weinig souplesse in de gangen. Zij kreeg dan ook de beoordeling 7,7 

voor exterieur, een 7,8 voor interieur, een 7,5 voor gangen een een totaal van 7,62. 

De allerlaatste van deze dag is de dertienjarige wildkleur zwarte Mýsla frá 

Skjalaritara uit de fokkerij van Mw. M.J. van de Wetering. In eigendom van 

Roosmarijn Blok en voorgesteld door Roosmarijn, Monique en Therra. Deze dochter 

van V:Flóki frá Feti en M:Venus frá Rifshalakoti kreeg voor exterieur een 7,5, voor 

interieur een 7,9 en voor gangen een 7,6 met als eindnotering een 7.63. De Jury gaf 

haar het commentaar: Vriendelijke, meewerkende, compact gebouwde 5-ganger 

merrie met tölt en draf bij voldoende ruime, wat vlakke bewegingen.  

Hiermee is er dan echt een eind gekomen aan de Veulen- en merriekeuring in 

Putten. Met een totaal van 24 paarden die gekeurd werden in een buitenbak in een 

warm prikkend zonnetje zal de jury vast goed slapen! Na deze dag zijn er voor het 

Fokkerij Event op 11 Oktober in Ermelo in totaal negen hengstveulens uitgenodigd 

en acht merrieveulens. Van de meest voorkomende vaderdieren zien we tot nu toe 

Hringur frá Fossi het meest voorbij komen met nu 6 nakomelingen gevolgd door Ás 

frá Ármóti met 5 nakomelingen. Het zijn deze dag dan ook beide Ás kinderen die 

kampioen zijn. Beste Hengstveulen is Seiður van Lakenstein met een 8.01 totaal en 

beste merrieveulen, tot op heden ook hoogst gekeurde veulen tot nu toe van 2020, is 

Fina frá Gæfustöðum met een totaal van 8.07 waarmee zij ook nog dagkampioen is 

geworden. Wij hopen daarmee Seiður, Fleygur, Bragi, Fina, Góa Dóttla, Fló Dóttla en 

Eydís opnieuw te mogen zien op het Fokkerij Event in Ermelo op 11 Oktober. 

Ook voor het middag programma waren er prijzen in overvloed voor alle 

deelnemers.Wij willen dan ook de organisatie met Yolanda Voetelink, Diederick en 

Renske Stam en Vrijwilligers hartelijk danken voor het opzetten van deze keuring op 

een onwijs leuke plek. Het was tiptop geregeld. Ook weer dank aan de jury voor het 

kundig commentaar, de fotograaf, het secretariaat en uiteraard de deelnemers, 



voorbrengers en bezoekers. Voor nu volgen er nog twee keuringen. Te weten die in 

Exloo en in Oenkerk. Wij zijn benieuwd wat die ons gaan brengen! 
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