Veulen- en merriekeuring Exloo 2020
Een vrij overzichtelijk verslag, hetgeen niet vreemd is, want in Exloo was dit jaar maar een kleine keuring met
maar één merrieveulen, vier hengstveulens en één merrie die beoordeeld werden door Tom Buijtelaar, Henk
Peterse en Arielle Withaar op 20 september jl.
Van de vijf gepresenteerde veulens behaalden er maar liefst vier de norm voor deelname aan het Fokkerij
Event en de jury was dan ook zeer te spreken over de getoonde kwaliteit. Het enige merrie veulen, de zwart
bonte Eylíf frá Fjörni, een dochter van Ás frá Ármoti, gefokt door Michelle Jans en partner kwam uit op een
eindresultaat van 7,91 met daarbij een 8,10 voor het interieur. Het zwarte hengstveulen Konráð frá Lálendi,
gefokt door stal Lálendi, V: Styrkur frá Eystri-Hól, had buitengewoon veel moeite om zijn moeder buiten de
bak alleen achter te laten - dat kon niet goed gaan - en werd daardoor begrijpelijkerwijs als minder
zelfstandig bestempeld, hetgeen een 7,70 opleverde voor het interieur en een 7,86 in totaal. Zijn moeder, die
tegelijkertijd ook gekeurd werd, V: Óðinn vom Habichtswald, een nog jonge merrie die door een en ander
wat overweldigd was, behaalde met 7,87 een vergelijkbare score als zoonlief, maar liet zien - net als haar
zoon - over veel natuurlijke tölt en ook telgang te beschikken.
Met een 7,97 eindigde de aansprekende, zwarte Glossi frá Skoti, V: Eldir vom Habichtswald, gefokt door de
dames Rauwerda, met daarbij een score van 8,0 voor interieur zowel als voor gangen. De goed ontwikkelde
wildkleur vos Fannar frá Lotus, gefokt uit Salvador frá Skeggstöðum, door Charly Baarsma-Dammer liet zich
krachtig en overtuigend zien en behaalde naast de 8,0 voor exterieur en gangen ook nog een 8,10 voor
interieur en kwam daarmee op een eindresultaat van 8,02. Dagkampioen en hoogst beoordeeld veulen van
deze keuring was de door Noortje Grégoire gefokte, zwarte Adam frá Mánastöðum, eveneens een zoon van
Styrkur frá Eystri-Hól, die zich buitengewoon charmant presenteerde en afwisselend draf en tölt liet zien en
daarbij een hoog tempobereik had; exterieur 8,0 – interieur 8,0 – gangen 8,10, en de eindscore kwam
daarmee uit op 8,05.
Met ingang van dit jaar heeft IJRN een nieuwe wisselbeker beschikbaar gesteld (de oude was helemaal vól)
en deze mag het komend jaar de schoorsteenmantel van de familie Grégoire opluisteren.
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