Veulen- en merriekeuring Oenkerk Zondag 27 September
De vijfde en laatste veulen- en merriekeuring van dit jaar is een feit. In het Friese
Oenkerk bij manege de Trynwâlden waren het Tom Buijtelaar, Thomas Grégoire en
Ariëlle Withaar die de aanwezige paarden deze middag mochten beoordelen.
In een van de twee binnenbakken van de manege mochten de paarden laten zien
wat zij in huis hadden. Een kleine keuring met deze dag een éénjarige merrie aan de
hand, twee oudere merries aan de hand, één merrieveulen en vier hengstveulens.
Bíbí frá Gulabins is een éénjarige merrie van 5 mei 2019, schimmel van kleur maar
als wildkleur vos geboren. Zij is gefokt door Mevr. A. Roos en in eigendom en
voorgebracht door Joke Breembroek. De jury vond Bíbí een goed ontwikkelde
jaarling merrie met goede gangenverdeling. Toonde tölt en draf met goede takt en
gemiddelde beweging. Presenteerde zich deze dag wat ingetogen. Daarmee kreeg
de dochter van V:Ljóski fan Alde Feanen en M:Ála frá Gulabins een 7,8 voor
exterieur, een 7,6 voor interieur, een 7,8 voor gangen en een totaal van 7,76.
Na Bíbí was Lagsi fan Westernytsjerk het eerste hengstveulen die samen met zijn
moeder Létta fan Westernytsjerk, beide zwart van kleur, werden beoordeeld. Lagsi is
een zoon van V:Dimmfari van de Waaldijk en geboren op 29 April. Zowel Lagsi als
Létta werden voorgebracht door fokker en eigenaar Alys Schuiling. De jury gaf voor
exterieur een 7,8, voor interieur een 8,0, voor gangen een 7,8 met een 7,84 totaal en
als commentaar: Energiek, looplustig vierganger hengstveulen met een zekere draf
tot in hoog tempobereik. Moeder Létta is een tien jarige dochter van V:Andi fan
Westernytsjerk en M:Lilja frá Strandarbakka, haar commentaar luidde: Energieke,
looplustige merrie met goede takt in de basisgangen bij goed tempo bereik. Heeft tölt
aan de hand getoond. Zij kreeg hiervoor een 7,7 voor exterieur, een 8,0 voor
interieur, een 7,9 voor gangen met een 7,86 totaal.
Flekkur fan Alde Feanen was als tweede aan de beurt. Deze vosbonte zoon van
V:Ljóski fan Alde Feanen en M:Selja van de Hoevenhof is geboren op 4 April. Gefokt,
in eigendom en voorgebracht door Joke Breembroek. Flekkur ontving voor zowel
exterieur, interieur als voor gangen een 7,8 en eindigt daarmee niet geheel
verrassend met een totaal van 7,80. Hij kreeg als commentaar: Stevig gebouwd
hengstveulen met krachtig fundament. Toonde veel natuurlijke tölt bij goede
oprichting en gemiddeld tempobereik.
Vervolgens was het de beurt aan de op 22 mei geboren wildkleur, Mósi Silfri frá
Austri. Gefokt, in eigendom en voorgebracht door Hennie van Oosten. Mósi Silfri is
een zoon van V:Ljoski fan Alde Feanen en M:Kæpa frá Fölskvi. De jury vond hem
een energiek, meewerkend hengstveulen. Toonde tölt en draf bij gemiddelde
bewegingen en souplesse. Hij kreeg voor exterieur een 7,7, voor interieur een 7,9,
voor gangen een 7,8 en een eindscore van 7,79.
Svartur fan Westernytsjerk was alweer het laatste hengstveulen. Geboren op 1 mei
en zwart van kleur werd hij voorgebracht door zijn fokker en eigenaar Alys Schuiling.
Zijn vader is V:Andi fan Westernytsjerk en M:Skjótta. Hij is een goed ontwikkeld,
harmonieus gebouwd hengstveulen met goede reacties. Toonde een zekere draf met

goede oprichting bij hoge, wat korte bewegingen. Voor exterieur kreeg hij een 7,9,
voor interieur een 7.8, voor gangen een 7,7 met een eindcijfer van 7,78.
Het eerste en ook meteen het laatste merrieveulen wat deze dag werd voorgesteld
was de vosbonte Fjósa fan Alde Feanen samen met haar moeder Gjóla fan Alde
Feanen. Beide gefokt, in eigendom en voorgebracht door Joke Breembroek. Fjósa
heeft als vader V:Ljóski fan Alde Feanen. Zij is een lichtvoetig, overwegend
harmonieus gebouwd merrieveulen met goede reacties. Toonde tölt en draf bij
gemiddeld tempobereik. Voor exterieur kreeg zij een 7,8, voor interieur een 7,9, voor
gangen een 7,8 met een totaal van 7,82. Moeder Gjóla is een vijfjarige bruine
dochter van V:Glói van de Startsedijk en M:Selja van de Hoevenhof. Zij kreeg voor
exterieur een 7,8, voor interieur een 7,9, voor gangen een 7,8 en een 7,82 als
eindcijfer en als commentaar: Meewerkende, langgelijnde merrie met veel laterale
aanleg. Toonde tölt en draf bij ruime, wat vlakke beweging.
Met Gjóla als afsluiting moeten wij helaas vaststellen dat er geen uitnodiging is
verdiend voor het Fokkerij Event. Desalniettemin waren het zeker stuk voor stuk
leuke merries en veulens. Vaderdier met de meeste nakomelingen vandaag was de
door Joke Breembroek gefokte Ljóski fan Alde Feanen V:Bjartur frá Aquadraat en
M:Stjarna frá Skógi, met vier kinderen. Opvallend is ook dat op 2 paarden na zowel
de vaders als de moeders van de gekeurde paarden Nederlands gefokt zijn. Hier
zagen we bij de vier voorgaande keuringen toch regelmatig IS en DE FEIF
levensnummers voorbijkomen.
Hiermee is een einde gekomen aan maar liefst vijf regionale keuringen met wederom
een nieuwe locatie! Bij deze willen wij dan ook Alys Schuiling en Hennie van Oosten
hartelijk danken voor de organisatie van deze keuring. Ook weer dank aan de jury,
Tom, die net terug was uit Zwitserland van een FIZO keuring, Thomas en Ariëlle. En
het secretariaat van het NSIJP. Uiteraard ook dank aan alle fokkers, eigenaren,
voorbrengers en bezoekers, want uiteraard ook zonder u geen keuring.
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