Jonge Hengstenkeuring NSIJP – 17 April 2021
Op zaterdag 17 april vond op het hippisch centrum in Ermelo de jonge
hengstenkeuring plaats. Helaas hebben wij nog steeds te maken met corona en de
daarbij behorende maatregelen. Maar ondanks dat kon er toch een mooie keuring
worden neergezet. Waarbij het thuispubliek doormiddel van een livestream mee kon
genieten van maar liefst 12 hengsten waarbij de bekende stem van Ingrid Weijers de
kijkers van de nodige informatie voorzag als de jury in stil beraad was. 1 van die
hengsten, Askur van de lichtenbelt gefokt en in eigendom van Tamar Landheer, deed
mee aan de Futurity keuring. Dat wil zeggen dat deze wel volwaardig wordt
beoordeeld door de jury, maar dat de punten niet worden ingevoerd in WorldFengur.
De ochtend begon zoals gewoonlijk met een veterinaire keuring door de dierenarts,
gevolgd door het meet moment waarbij René de Vink en Tom Buijtelaar de paarden
van voor tot achter en van onder tot boven hebben op gemeten en het
daaropvolgende foto moment waarbij alle hengsten op de gevoelige plaat zijn gelegd
door Patty van der Kaaij.
4 driejarige hengsten en maar liefst 7 vierjarige hengsten werden deze dag
beoordeeld door John Siiger Hansen uit Denemarken en “onze” Tom Buijtelaar.
De eerst gekeurde driejarige is ook meteen de hoogst gekeurde van deze groep.
Dagur fra Hinriksstöðum, V:Áfram vom Forstwald M:Brynja vom Forstwald, behaalde
een 8,01 voor exterieur en een gemiddeld voor de verrichtingen. Dagur werd
voorgesteld door Eefje Vinken samen met fokker en eigenaar Henk Peterse en Patty
van der Kaaij. Hij liet gemiddeld ruime bewegingen zien met voldoende draagkracht
en goede souplesse, hij presenteerde zich energiek en oplettend. Alleen zijn kleur al
maakt hem een echte eyecatcher.
Balli frá Bæ 2, V:Álfgrímur frá Syðri-Gegnishólum M:Blika frá Nýjabæ, behaalde met
een 7,98 voor exterieur en een gemiddeld voor verrichtingen een tweede plaats. Balli
is gefokt op IJsland door Dhr. Egilsson en in eigendom van Monique Cox. Hij werd
voorgebracht door Arnout Bakker, Ellen Meesters en Lisa Leereveld. Tijdens zijn
presentatie toonde hij zich energiek en meewerkend met veel ruimte en een goede
takt in zijn gangen. Monique ziet met hem een mooie toekomst voor zich dus wie
weet zien wij hem volgend jaar wederom op de keuring.
Op een derde plaats komt Arinn van Lakenstein met een 7,88 voor exterieur en een
gemiddeld voor zijn verrichtingen. Arinn is een zoon van V:Divar från Lindnäs en
M:Askja frá Hofi en gefokt en in eigendom van Serina Geurtsen. Hij werd voorgesteld
voor Arnout, Ellen en Lisa en toonde veel ruimte met gemiddeld hoge bewegingen,
voldoende souplesse en een energiek en meewerkend karakter. Als veulen wist
Arinn al een mooie score te behalen van 8,20 totaal met een 8,20 voor alle
onderdelen. Leuk om hem nu 3 jaar later weer terug te zien!
Vierde werd de wildkleur bruine Ánar frá Ástriðuhofi, gefokt en in eigendom van Loet
Gerritsen–van de Hoeve, voorgebracht door Pim van der Sloot en Jet van de Hoeve.
Ánar is een zoon van V:Freyr frá Vindhóli en M:Elja frá Lean. Hij presenteerde zich
meewerkend met goede reacties en veel oprichting. Voor exterieur kreeg hij een 7,78

en voor verrichtingen een gemiddeld. Jet was erg blij met het resultaat en komt graag
volgend jaar terug als hij 4 is. Ook een keuring onder het zadel op latere leeftijd ziet
zij wel zitten dus genoeg toekomst plannen.
Vierjarige hengsten
Bij de vierjarige stal Stelkur frá Holtsmúla de show. Deze zwarte hengst viel eigenaar
Thomas Hoogenboom al op als veulen tijdens een vakantie in IJsland. Toen niet te
koop, een jaar later wel. Daar hoefde niet over te worden nagedacht. Dat hij speciaal
was moest Thomas toen al hebben gevoeld. Met maar liefst een 8,30 voor exterieur
waaronder een 9 voor bovenlijn en kruis en een bovengemiddeld voor verrichtingen
was hij de absolute winnaar van zijn leeftijdsgroep. Hij werd voorgebracht door
Thomas zelf en Maaike Pelle. Stelkur is gefokt door Úrvalshestar ehf uit de
combinatie V:Apollo frá Haukholtum en M:Sjöfn frá Seljabrekku. Hij toonde veel
ruimte, beweging en souplesse met veel uitstraling.
Tweede werd Tangó frá Ævintýri, V:Bassi frá Efri-Fitjum M:Wyler’s Óskadis frá
Aquadraat. Hij behaalde met fokkers en eigenaren Arnout Bakker en Ellen Meesters
samen met Lisa Leereveld een 8,07 voor exterieur en een bovengemiddeld voor
verrichtingen. Hij toonde veel ruimte en beweging met een hoog tempobereik en veel
energie. In oktober vorig jaar was Tangó als 3-jarige op de keuring waar hij een 8,19
voor exterieur haalde en ook een bovengemiddeld voor verrichtingen, wij zien graag
uit naar zijn prestaties onder het zadel op een keuring of een wedstrijd.
Met een 8,06 voor exterieur en een gemiddeld voor verrichtingen is de derde plaats
voor de grote, 148cm, Atlas frá Loar. Atlas is een zoon van V:Glotti frá Sveinatungu
en M:Náttrós van ’t Ilperveld en gefokt en in eigendom van Jamila Brummel. Hij werd
voorgebracht door Pim van der Sloot en Demi Brummel en liet veel ruimte zien bij
een goed tempobereik en gemiddeld hoge bewegingen.
Arion frá Rósagrund, V:Konsert frá Hofi M:Mánabrá frá Hveragerði, werd voorgesteld
door fokker en eigenaar Linda Roosen samen met Emma van der Veer. Deze
bruinzwarte hengst toonde een krachtige voorstelling met goede ruimte en goed
tempobereik en hoge bewegingen. Dit resulteerde in een mooie 8,04 voor exterieur
en een gemiddeld voor verrichtingen en daarmee een vierde plaats. Ikzelf kijk erg uit
naar deze hengst en zijn toekomst onder het zadel op zowel de keurings- als
wedstrijdbaan.
Een vijfde plaats was voor de mooie isabel hengst Gári van Lakenstein, V:Draupnir
frá Stuðlum M:Góa frá Litlu-Ásgeirsá. Gefokt en in eigendom van Serina Geurtsen en
voorgebracht door Arnout, Ellen en Lisa. Hij toonde voldoende ruimte, een goed
tempobereik en was meewerkend. Hierdoor behaalde hij een 7,92 voor exterieur en
een gemiddeld voor zijn verrichtingen. Ook een plaatje waarbij we nieuwsgierig zijn
wat hij onder het zadel zal laten zien in de toekomst.
Máni van de Waaldijk, V:Óðinn vom Habichtswald M:Mist van de Waaldijk, werd
voorgesteld door fokker en eigenaar Yentl Verzuu-Maat en Robert Verzuu. Deze
bruine hengst haalde voor exterieur een 7,79 en een gemiddeld voor verrichtingen
met gemiddelde ruimte en tempobereik. Ook Máni werd in oktober als 3-jarige
gekeurd en behaalde daar toen een 8,01 voor exterieur en een gemiddeld voor

verrichtingen. Yentl ziet er erg naar uit om Mani te gaan rijden dus wij zijn heel
benieuwd wat voor moois zij ons in de toekomst gaan laten zien.
De hekkensluiter van deze jonge hengstenkeuring 2021 is de wildkleur zwarte Ágúst
frá Stjarnabæ. Vader is Sonur frá Kálfhóli 2 en moeder Glíra frá Hofsstödum. Ágúst is
gefokt en in eigendom van Susanna Sonderen en hij behaalde een 7,64 voor
exterieur en een gemiddeld voor verrichtingen. Hij toonde gemiddeld hoge
bewegingen met voldoende ruimte en voldoende looplust. Susanna ziet er erg naar
uit haar IJslandse “souvenir” in de toekomst te gaan rijden dus wij zijn benieuwd wat
te toekomst hen brengt.
De afstammingen van de getoonde hengsten op deze keuring liegen er niet om. De
achten en negens vliegen je dikwijls om de oren en hoewel dat geen garantie geeft is
het toch wel leuk om te zien dat er ook in Nederland goed gebruik wordt gemaakt van
al het moois wat de IJslandse paardenfokkerij ons bied. Hetzij dat de merrie drachtig
vanuit IJsland is geïmporteerd of dat hier op het vaste land gekozen wordt voor
paarden met een top afstamming. Ons ras zit in ieder geval in Nederland in de lift en
dat beginnen we nu in meerdere opzichten terug te zien. Wij zien dan ook erg uit
naar de FIZO-keuring die eind mei dit jaar plaats vindt. Het lijkt erop dat een heel
aantal talentvolle paarden zich daar zal laten zien.
Voor nu hopen wij van harte dat dit eindelijk weer met publiek plaats mag vinden
maar we zijn afhankelijk van wat de tijd ons brengt. De jonge hengsten hebben in
ieder geval hun best weer gedaan en met een zeer kleine groep vrijwilligers hopen
wij toch dat u ook nu heeft kunnen genieten van deze mooie paarden. Wellicht loopt
er volgend jaar bij u in de wei wel een veulen van een van deze hengsten. Dan zien
we jullie graag tijdens een van de veulenkeuringen! Hoe dan ook, blijf gezond en
zorg voor voldoende vitamine-P(aard)!

