
Verslag Veulen- en Merriekeuring Den Ilp 5 september 2021 
 
 
De kop is er af. De eerste veulen- en merriekeuring van dit jaar is een 
feit en vond plaats in Den Ilp op Stoeterij ’t Ilperveld van Jaap en 
Yvonne Groven. De ontvangst van Team van ’t Ilperveld was als 
vanouds gastvrij met koffie en tussen de middag heerlijke broodjes. 
Jaap en Yvonne hadden ook prachtige gegrafeerde zilverkleurige 
schoteltjes ter beschikking gesteld als prijzen voor beste merrie-, 
beste hengstveulen, dagkampioen en beste merrie. Namens de 
deelnemers en het NSIJP dank daarvoor! 
 
Naast 7 hengstveulens werden ook 2 merrieveulens en 7 merries aan 
de hand gekeurd. De volledige uitslagen zijn via deze link te 
raadplegen. 
 
De zwartbont geboren Viktor van ’t Schermereylandt (V: Þórjón frá 
Krá), fokker Leyntje Melse en voorgebracht door Maya Blokdijk & Dirk 
Swart, werd met een eindscore van 8,05, het hoogst gekeurde veulen 
en de kampioen van deze dag. Van hengst Þórjón frá Krá (V: Glotti frá 
Krá) van fokkers Juliet ten Bokum en Coen de Lange werden 5 
nakomelingen getoond. Þórjón was Nederlandse inzending fokkerij WK 
2017. De juryleden Tom Buijtelaar en Ariëlle Withaar waren 
enthousiast over deze gelegenheid om met een keur aan moeders te 
mogen zien wat deze hengst vererft. Þórjón-zoon Viktor kreeg samen 
met Kælinn van 't Schermereylandt (V: Þórjón frá Krá) eindscore 8,00 
een oranje lintje. Zij werden samen met (rode lintjes) Brimnir frá 
Hveitipoka (V: Lýsingur frá Waldthorst) eindscore 7,93, van fokker 
Petra Vermaat, en Draumur van ’t Schermereylandt (V: Þórjón frá 
Krá) eindscore 7,90, uitgenodigd voor het fokkerij event.  
 
De andere veulens haalde de norm van het fokkerij event dan niet, 
maar verdiende allemaal ook het rode lintje (eindscore 7,80-7,99). 
Dit waren hengstveulens: Atlas van Goede (V: Þórjón frá Krá) 
(eindscore 7,87) van fokker dhr A. Goede, Sæli van ’t 
Schermereylandt (V: Þórjón frá Krá) (eveneens eindscore 7,87) van 
fokker Leyntje Melse. Lúsifer frá Kirkjuvegi (V: Flóki frá Feti) 
(eindscore 7,80) van fokker Patricia Hes. Merrieveulens: Kæti fra 
Birka (V: Byr frá Birka) (eindscore 7,85) van fokker Anton Hofslot en 
Neista frá Loar (V: Næðingur frá Loar) (eindscore 7,80) van fokker 
Matisse Brummel. 
 

https://www.nsijp.nl/fokkerij/uitslagen-en-verslagen
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Als hoogst scorende merrie van deze keuring eindigde de door 
Stoeterij ’t Ilperveld gefokte en voorgestelde, en in IJsland geboren,  
Þórey frá Flagbjarnarholti (V: Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum) met een 
eindscore van 8,04. Er was bij deze keuring geen publiek, maar de 
aanwezige fokkers en voorbrengers waren getuigen van de eerste 
nakomeling op een Nederlandse keuring van Landsmót winnaar in 
2018, de in IJsland door Jaap Groven gefokte en daar ook 
verblijvende, zwartbonte  þráinn frá Flagbjarnarholti (V: Álfur frá 
Selfossi). Deze eveneens zwartbonte Krás frá Ósi (fokker Helgi Már 
Ólafsson (IJsland), eigenaar Stoeterij ‘t Ilperveld) werd voorgebracht 
door Jaap en Yvonne Groven en behaalde een eindscore van 8,01. Rás 
van 't Ilperveld (V: Djákni frá Flagbjarnarholti) fokker Stoeterij van ’t 
Ilperveld behaalde een eindscore van 7,94. Nótintáta van 't Ilperveld  
(V: Djákni frá Flagbjarnarholti) van fokker Stoeterij van ’t Ilperveld 
en eigenaar Mw. K  Wegbrands behaalde een eindscore van 7,93. 
Strympa frá Dýragarði (V: Blakkur frá Sauðárkróki), fokker mw. 
Dijnsen en eigenaar Leyntje Melse behaalde een eindscore van 7,90. 
Drottning frá Hjallalandi (V: Tígull frá Gýgjarhóli) van fokkers S. 
Hermannsdóttir  en E. Svavarsson (IJsland) en in eigendom van 
Leyntje Melse behaalde een eindscore van 7,71. Tign frá Hólakoti (V: 
Moli frá Skriðu) van fokker Ester Anna  Eiriksdóttir (IJsland), van 
eigenaar Leyntje Melse behaalde een eindscore van 7,61. Deze merrie 
is de moeder van dagkampioen Viktor. Deze merrie bracht in 2019 een 
volle zus van Viktor: Týra, die als veulen werd gekeurd met een 
eindscore van 8,01. 
 
Fokkers, eigenaren en voorbrengers, allen van harte gefeliciteerd met 
de behaalde resultaten. 
 
 
Het fokkerij event staat gepland voor 26 September en zal 
plaatsvinden in Ermelo. 
 


