
Jonge Hengstenkeuring en Fokkerij Event, Dirk Swart, 11 Oktober 2020 Ermelo 

Na 5 regionale keuringen was op 11 Oktober het Fokkerij Event en tevens de keuring 

voor de jonge hengsten aan de hand. De vraag vooraf was voornamelijk of het Event 

door kon gaan en zo ja in welke vorm dit gegoten zou worden. Het antwoord was, het 

gaat door en ditmaal met een livestream voor het publiek, zodat zij thuis de gehele 

dag kunnen volgen. Dat we op dit moment in een vreemde tijd leven zal u niet 

ontgaan zijn, en dat een organisatie met vele vrijwilligers dan toch zich voor meer 

dan 200% inzet om een dergelijk evenement op touw te zetten verdient wat mij 

betreft een dikke pluim! Het vergt wat aanpassingen maar gedurende de dag heeft 

dit niet geleidt tot ongemakkelijke situaties en op het publiek na wat helaas niet 

aanwezig kon zijn was het verder een redelijke “normaal” Event. 

In de ochtend stonden vijf jonge hengsten op het programma, drie driejarige en twee 

vierjarige. Voordat zij zich mogen presenteren in de keuringsring is er eerst het 

moment waarop zij veterinair gekeurd worden door de dierenarts. Na goedkeuring 

volgt het meetmoment waarbij ze van alle kanten met een schuifmaat en meetlint 

worden opgemeten en tot slot volgt het foto moment waarbij de fotograaf een zo 

mooi mogelijke standfoto van de hengsten maakt. Als zij deze stappen met succes 

hebben doorlopen dan is het moment daar dat ze in de ring mogen laten zien wat zij 

in huis hebben. Deze dag werden de jonge hengsten gekeurd door Tom Buijtelaar en 

Ariëlle Withaar. 

Als eerste was het de beurt aan Lýsingur frá Waldthorst, V:Fáni frá Waldthorst en 

M:Eik frá Einhamri 2. Een palomino bonte hengst met een maanoog geboren op 3 

Juli 2017. Fokker is Arthur Meerwaldt, eigenaar is Petra Vermaat–van Eendenburg 

en de voorbrengers waren Arnout Bakker, Ellen Meesters en Lisa Leereveld. 

Lýsingur kwam in een vlotte tölt aan de hand binnen. Hij presenteerde zich goed 

opgericht, open en vriendelijk en kreeg voor zijn verrichtingen de beoordeling: 

Gemiddeld. Voor exterieur kreeg hij een totaal cijfer van 8,13 met onder andere een 

8,5 voor rug en kruis en verhoudingen en viermaal een 8 voor hoofd, hals, schouder 

en schoft, kwaliteit van de benen en voor hoeven. Gebruik van de gewrichten en 

manen en staart kregen beide een 7,5. 

Máni van de Waaldijk, V:Óðinn vom Habichtswald en M:Mist van de Waaldijk, was de 

volgende. Deze bruine hengst, geboren op 8 Juni 2017, is gefokt en in eigendom van 

Yentl Verzuu-Maat en werd voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Mani toonde 

hoge bewegingen en was gemiddeld ruim in draf. Hij Presenteerde zich met 

gemiddelde looplust en was zelfverzekerd en meewerkend. Hiermee kreeg ook hij de 

beoordeling: Gemiddeld. Máni kreeg voor gebruik van de gewrichten een 7, voor 

hoeven een 7,5, voor hoofd, hals schouder en schoft, verhoudingen en manen en 

staart een 8 en voor rug en kruis en kwaliteit van de benen een 8,5 met een mooi 

eindtotaal van 8,01. 

De Zwarte Tangó frá Ævintýri, V:Bassi frá Efri-Fitjum en M:Wyler’s Óskadis frá 

Aquadraat, werd voorgesteld door zijn fokkers en eigenaren Arnout Bakker en Ellen 

Meesters van Stoeterij frá Ævintýri en hulp van Lisa Leereveld. Tangó is geboren op 

6 Mei 2017. Hij presenteerde zichzelf met veel looplust en energie en haalde hierbij 

een hoog tempo bereik met ruime en hoge bewegingen. Hij werd beoordeeld met: 



Bovengemiddeld. Voor exterieur kreeg hij een schitterend eindcijfer van 8,19 met 

onder andere een 8,5 voor hals, schouder en schoft, kwaliteit van de benen, hoeven 

en manen en staart. Voor hoofd, verhoudingen en gebruik van de gewrichten kreeg 

hij een 8 en voor rug en kruis een 7,5. 

Na de drie driejarige, bij toeval, Nederlands gefokte hengsten waren vervolgens twee 

vierjarige IJslands gefokte hengsten aan de beurt met als eerste Eilífur frá Hofi, 

V:Narri frá Vestri-Leirárgörðum en M:Eyvör frá Eyri. Hoewel op IJsland gefokt toch 

een Nederlands tintje gezien de fokkers Jón Gislason en Eline Manon Schrijver. 

Eigenaren en voorbrengers zijn Eefje Vinken en Henk Peterse. Deze mooie vos 

hengst met bles, geboren op 14 mei 2016 meet 1,45 schofthoogte. Eilífur kwam 

binnen met tölt aan de hand met hoge en ruime bewegingen. Hij presenteerde zich 

met een hoge oprichting , een bewegelijke hoofd hals verbinding en was alert en 

looplustig. Hij kreeg als beoordeling: Gemiddeld. Vier maal kreeg hij een 8,5, voor 

verhoudingen, kwaliteit van de benen, gebruik van de gewrichten en manen en 

staart. Voor hals, schouder en schoft een 8, voor hoofd een 7,5 en voor hoeven een 

7 met een eindtotaal van 7,96 en daarmee verhoogt hij zijn score ten opzichte van 

een jaar eerder waarbij hij als driejarige aan de hand werd gekeurd met een totaal 

van 7,90. 

Als laatste was de beurt aan de fluweel zwarte Börkur frá Enni, V:Trymbill frá Stóra-

Ási en M:Sending frá Enni, geboren op 15 juni 2016. Gefokt op IJsland en in 

eigendom en voorgebracht door Linda Roosen met assistentie van volgens mij een 

gemaskerde Emma van der Veer. Börkur kreeg voor hoofd, hals, schouder en schoft 

en verhoudingen een 8,5. Voor rug en kruis, kwaliteit van de benen en manen en 

staart een 8 en voor het gebruik van de gewrichten en de hoeven een 7,5 met een 

mooi eindtotaal van 8,14. Hij toonde tölt aanzetten aan de hand, hoge bewegingen 

bij gemiddelde ruimte. Tijdens zijn presentatie was hij alert, looplustig, meewerkend 

en zelfbewust. Hiervoor kreeg hij de beoordeling: Bovengemiddeld. 

Na een ochtend met uiteindelijk 5 goedgekeurde hengsten waarbij Tangó frá Ævintýri 

met een 8,19 de hoogste score behaalde was er een kort vragenrondje aan de 

fokkers door Els Corstens. Nieuwsgierig als ze was vroeg ze de fokkers/eigenaren 

bijna het hemd van het lijf. Hoe is de keuze ontstaan voor de combinatie die de 

fokkers uiteindelijk gemaakt hebben of waarom is de keuze gemaakt voor de hengst 

die uiteindelijk gekocht is. Kortom, het is best interessant om te horen welke verhalen 

er schuilgaan achter de fokkerij van onze deelnemers aan de keuringen. 

Na het onderdeel, jonge hengsten aan de hand, was het nu de beurt aan de veulens. 

Met als eerste de merrieveulens. Per veulen kreeg de jury 10 minuten de tijd om een 

indruk op te doen van hoe het veulen zich deze dag liet zien. Hierbij werd weer 

gekeken naar interieur, exterieur en gangen. Tijdens het Fokkerij Event vindt er geen 

nieuwe keuring meer plaats met nieuwe cijfers. De beoordeling van deze dag is puur 

een plaatsing van de veulens met wat de jury, Tom Buijtelaar, Henk Peterse en 

Ariëlle Withaar, op dat moment zien. Nadat de veulens eerst stuk voor stuk waren 

beoordeeld verzamelde alle merrieveulens zich samen met hun moeder weer in de 

bak om uiteindelijk geplaatst te worden. Dit kan zomaar zorgen voor een verrassende 

verschuiving in de lijst van deelnemende veulens. Het laagst gekeurde veulen kan 



zomaar het hoogst geplaatst worden of andersom, en andere houden juist hun plek 

in de ranglijst vast.  

Zo werd deze dag als vijfde geplaatst bij de merrieveulens, Eylíf frá Fjörni V:Ás frá 

Ármoti en M:Perla frá Lótus. Deze zwartbonte merrie, eerder in Exloo gekeurd met 

een 7,91 totaal, gefokt en in eigendom van Michelle Jans en Matthijs Mulder werd 

voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Zij heeft meerdere gangen getoond maar 

hield zich tijdens de gehele presentatie een beetje gespannen. 

Góa Dóttla frá Fellshrygg, V:Gimli frá Hellu en M:Kolbrá frá Hofi, schimmel, zwart 

geboren. Gefokt en in eigendom van Gerda van Grootveld en voorgesteld door 

Arnout, Ellen en Lisa. Werd eerder in Putten gekeurd met een 8.02 en stond begin 

deze dag daarmee op een tweede plek in de lijst. Zij liet goede momenten in tölt zien 

en was lichtvoetig met een goed tempo bereik. Helaas hield zij zich in de galop wat 

vast waardoor zij vandaag op een vierde plek eindigde. 

Eydís van Lakenstein V:Spaði frá Stuðlum en M:Elísa frá Holtsmúla, wist haar derde 

plek vast te houden. Deze vosmerrie, gefokt en in eigendom van Serina Geurtsen, 

werd voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Zij werd eerder gekeurd in Putten met 

een 7,92, ze toonde zich deze dag goed in de tölt en de draf met een midden 

tempobereik met veel souplesse en veel kracht. Ook zonder moeder toonde ze zich 

meewerkend en zelfverzekerd. 

Spannend was het wie de tweede en de eerste plek zouden veroveren. Helaas 

moest de nummer één haar plek af staan aan de nummer vier en werd zij hiermee 

zelf uiteindelijk als tweede geplaatst. Fína frá Gæfustöðum V:Ás frá Ármoti en 

M:Gossa. Gefokt en in eigendom van Yolanda Voetelink en voorgesteld door Arnout, 

Ellen en Lisa haalde eerder op de keuring in Putten een mooie 8,07. De zwartbonte 

merrie liet zich goed zien. Ze haalde een goed tempo in tölt en draf maar net niet dat 

extra tempo. Ze liet goede souplesse en een goede balans zien. Op dit moment was 

ze iets overbouwd wat enige invloed heeft gehad op haar manier van lopen. Ze had 

iets opwaartser mogen lopen maar toonde wel veel looplust en energie. Evengoed 

dus een mooie tweede plek. 

Met uiteindelijk de nummer vier van de lijst op de eerste plaats! De zwarte Fló Dóttla 

frá Fellshrygg V:Ás frá Ármoti en M:Vinda-Litfara-Stjarna, werd eerder in Putten 

gekeurd met een 7,95. Gefokt en in eigendom van Gerda van Grootveld en 

voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Ze liet ziet erg goed zien deze dag met een 

hoog tempo in de tölt en de draf met veel souplesse en beweging. Ze was hoog 

opgericht en toonde een goede balans. Zonder moeder had zij ook veel power en 

looplust en kwam het echte IJslandse vuur naar boven. Ze liep opwaards met veel 

expressie en had goede reacties. Een terechte winnaar in de merrieveulen rubriek!  

Nadat alle merrieveulens op volgorde waren gezet met de uiteindelijke plaatsing 

werd daarna de bak vrijgemaakt voor de hengstveulens. Ook bij de hengstveulens 

kreeg de jury steeds 10 minuten per veulen waarna uiteindelijk alle 5 de veulens 

weer met hun moeder in de bak verschenen om daar door de jury te worden 

gepaatst. 



Op een vijfde plaats kwam de zwarte Seiður van Lakenstein, V:Ás frá Ármoti en 

M:Svartafrúin frá Hellu, gekeurd in Putten met een 8,01 totaal. Seiður is gefokt door 

Serina Geurtsen, in eigendom van Menthe van Vierssen en Carla Roghair en werd 

voorgesteld door Menthe, Arnout en Ellen. Hij liet zich behoorlijk goed zien. De jury 

vond hem mooi in balans gebouwd met een mooie natuurlijke oprichting. Hij liep mooi 

opwaarts maar hield zich de gehele voorstelling een beetje timide waardoor hij net 

wat kracht in de gangen miste. Verder toonde hij wel souplesse en een goede takt in 

de gangen. 

Als vierde werd geplaatst Bragi van Lakenstein, V:Styrkur frá Eystri-Hól en M:Brella 

frá Hólum. Bragi is valk van kleur en hij is gefokt en in eigendom van Serina 

Geurtsen. In Putten werd hij gekeurd met een 7,92 totaal en ook vandaag werd hij 

weer voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Hij liet zich tijdens de presentatie ook 

goed zien en was zelfs een stapje omhoog gegaan. Van nature goed opgericht en 

toonde tölt en draf met veel souplesse. Hij had deze dag wel een limiet in zijn tempo 

bereik maar wist toch mooi één plaatst omhoog te klimmen in de ranglijst. 

De derde plek was voor Fleygur frá Gæfustöðum, V:Ás frá Ármoti en M:Gyðja frá 

Waldhorst die ook eerder in Putten werd gekeurd met een 7,92. Gefokt en in 

eigendom van Yolanda Voetelink en voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Deze 

zwartbonte man liet zich goed zien en kwam binnen met veel energie. Hij had een 

hoog tempo bereik in de tölt en de draf en bleef mooi soepel in de gangen. Naarmate 

de presentatie zakte de energie wat weg maar desondanks waren de ruimte, de 

souplesse en de kracht in de gangen erg goed! 

De plek één en twee was zoals de jury het omschreef, een heuse neus en neus race. 

Maar uiteindelijk op een tweede plek kwam het wildkleur vos veulen, Fannar frá 

Lótus, V:Salvador frá Skeggsstöðum en M:Lykkja frá Skeggsstöðum. Fannar werd 

eerder in Exloo gekeurd met een mooie 8.02 en werd vandaag voorgesteld door zijn 

fokker en eigenaar, Charlie Baarsma-Dammer en partner. Hij liet zich goed zien met 

een hoge oprichting. De jury vond dat hij een uitzonderlijk mooie schouder en 

schouder beweging toonde. Hij kon goed doorversnellen en liet erg veel tölt zien. 

Fannar werd omschreven als echt rastypisch en IJslands. Hij haalde een hoog 

tempobereik in de draf met veel souplesse en kracht met veel beweging. 

Uiteindelijk op een eerste plaats kwam Kasmír frá Lálendi, V:Vatnar frá Lálendi en 

M:Mýkt frá Lálendi. Fokker en eigenaar Ingrid Weijers en Bernard vd. Bogaard en 

voorgesteld door Arnout, Ellen en Lisa. Kasmír, bruin van kleur, werd eerder in 

Duitsland voorgebracht en kreeg daar een mooie 8,15 totaal met een 8,20 voor 

interieur, een 8,20 voor exterieur en een 8,10 voor gangen. Vandaag overtuigde hij 

de jury met enorm veel souplesse en enorm veel beweging. Hij heeft een mooi 

langgelijnd exterieur met een lange hals, een mooie kap en lange benen.  

Wat de jury bij vooral de hengstveulens erg opviel was dat zij zich alle zonder 

moeder zeer dapper getoond hebben. Ze hadden weinig paniek en waren erg 

zelfbewust. Daarbij hielden zij de omgeving goed in de gaten en lieten zich makkelijk 

door de bak drijven. Na de plaatsing van de hengstveulens was het nog tijd om één 

“strijd ”te strijden en wel die van de dagkampioen van dit Event.  



Hierbij mocht Kasmír nog even blijven en werd van de merrieveulens Fló Dóttla nog 

eenmaal van stal gehaald. Terwijl zij door de bak stapten met hun moeders 

beoordeelde de jury beide veulens nog voor een laatste maal. Beide zijn goed 

ontwikkelde veulens met een mooie bespiering. Ze toonde zich ook erg goed qua 

interieur. Toch sprong het totaal plaatje van Kasmír er voor de jury deze dag uit. Dit 

betekend niet alleen dat hij het hoogst gekeurde veulen van Nederland dit jaar is. 

Maar ook is hij de winnaar in de categorie hengstveulens op het Fokkerij Event en als 

kers op de taart ook nog dagkampioen! Dit laat zien dat de fokkerij van Ingrid en 

Bernard van Lálendi op een zeer goede weg is. Zowel de vader van Kasmír, Vatnar 

frá Lalendi als de moeder Mýkt frá Lálendi komen uit eigen fokkerij. Vatnar, die zelf is 

geboren in 2014 werd ook dagkampioen op het Fokkerij Event als veulen. Op dit 

moment heeft hij zes nakomelingen die ook alle zes op de veulenkeuringen zijn 

voorgesteld en zich ook allemaal hebben gekwalificeerd voor het Fokkerij Event! Met 

recht iets om trots op te zijn!  

Wat verder dit Fokkerij Event opvalt is het grote aandeel Ás frá Ármoti veulens, maar 

liefst vijf van de tien veulens van deze dag. Daarbij zijn het twee Ás dochters die bij 

de merrieveulens de plaatsen één en twee bezetten. Daarnaast heeft de fokkerij 

beweging van Serina Geurtsen veel invloed bij de hengst en merrieveulens van dit 

jaar. Zoals eerder genoemd de vijf Ás frá Ármoti veulens, te weten dat Ás bij Serina 

ter dekking heeft gestaan. Dan staan er alleen al drie veulens met de achternaam 

van frá Lakenstein in de deelnemerslijst, de stalnaam van Serina. En tot slot is er nog 

een nakomeling van de zwarte Gimli frá Hellu aanwezig welke ook volgens de 

gegevens in eigendom is van Serina. Dat betekent dat maar liefst acht van de tien 

veulens van deze dag min of meer te danken zijn aan de fokkerij en/of diensten van 

Serina Geurtsen! 

Met de benoeming van dagkampioen Kasmír is er dan een einde gekomen aan een 

toch wat vreemd Fokkerij Event. Ook een jonge hengstenkeuring in het najaar is 

enigszins wat ongebruikelijk aangezien deze normaliter in het voorjaar plaats vindt. 

Dit blijkt na deze dag echter geen negatieve invloed te hebben gehad op de kwaliteit 

van dit jaar! Mondkapjes, anderhalve meter, niet meer dan dertig mensen in en rond 

de bak, geen publiek maar een livestream en geen uitgebreide lintenregens met de 

welbekende hooikransen en de leuke tegeltjes. Toch denk ik dat we kunnen spreken 

van een zeer geslaagd Fokkerij Event en jonge hengstenkeuring. Uit vele hoeken 

vernemen wij positieve verhalen over de livestream die misschien her en der met in 

het begin wat kleine haperingen toch uitstekend bleek te werken! Daarvoor kan er 

alleen maar dank uitgesproken worden naar de gehele organisatie en al zijn 

vrijwilligers en deelnemers die er toch maar voor gezorgd hebben dat deze dag 

plaats kon vinden! Ook weer dank aan de jury leden die deze dag de paarden 

beoordeelden met het fijne live commentaar van onze internationale jury lid Tom 

Buijtelaar. En wat is het toch fijn dat we toch elke keer weer gebruik mogen maken 

van de top accommodatie van het KNHS in Ermelo.  

Wij hopen dat volgend jaar de situatie het weer toelaat dat wij weer gewoon 

onbezorgd kunnen genieten van de live prestaties van alles op het gebied van 

fokkerij en wedstrijd sport. Zo hier en daar zijn er toch heel wat verhalen dat er een 

behoorlijk aantal merries naar de hengst zijn geweest. Wij zien daarom ook uit naar 



een vruchtbaar 2021 met veel mooie en gezonde veulens, mooie 3 en 4 jarige 

hengsten aan de hand en wellicht ook schitterende paarden onder het zadel! Voor nu 

bedankt voor alles, blijf gezond en hopelijk weer tot volgend jaar! 


