
Veulen- en Merriekeuring Stal Fensalir II 11 september  2021 

 

Deelnemers, jury en NSIJP secretariaat en een bescheiden schare publiek werden 11 september 

ontvangen bij Stal frá Fensalir II in Alphen (Gelderland) door familie Rike, inclusief jongste aanwinst in 

de familie Jelle en door team Fensalir voor de tweede veulen- en merriekeuring van 2021. Voor 

hoogst gekeurde hengst- en merrieveulen, de dagkampioen en hoogst gekeurde merrie was door 

Fensalir II een mooie beker beschikbaar gesteld, en was er ook voor deze prijswinnaars een zak 

paardenbrok geregeld via een sponsor. Het publiek kon tegen een kleine vergoeding koffie, 

versnaperingen en tussen de middag een heerlijke hamburger verkrijgen.  Familie Rike en team 

Fensalir, dank voor de goede zorgen. 

 

Een mooie keur aan veulens verscheen voor juryleden Tom Buijtelaar, Henk Peterse en Thomas 

Grégoire en fotograaf Patty van der Kaaij. Er werden 5 merrieveulens, 8 hengstveulens en 3 merries 

aan de hand gekeurd. 

Maar liefst 9 van deze veulens ontvingen een uitnodiging voor het Fokkerij Event. Het Fokkerij Event 

wordt gehouden 26 September te Ermelo, publiek is welkom. 

 

De dag begon met een wolkendek met blauw er tussendoor. Het was warm met een hoge 

luchtvochtigheid. Ook veel paarden kwamen bezweet van de trailer. In de bak van Fensalir II gingen 

bij jury en voorbrengers al snel de jasjes en vesten uit. Na een regenbuitje koelde het een beetje af. 

De keuring verliep voorspoedig.  

Voorbrengers Arnout Bakker en Ellen Meesters toonde als de jury zat te beraadslagen ook de veulens 

en merries nog even aan het publiek dat aan de korte kant van de bak kon kijkend; dat was leuk. 

 

Títus frá Tungustöðum (V: Framherji frá Flagbjarnarholti), van fokker en eigenaar Stef en Annet van 

Doesburg en voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters, werd als hoogste gekeurd bij de 

hengstveulens (eindscore 8,15) en daarmee ook dagkampioen. Títus werd beschreven als een 

expressief veulen met veel tölt en een krachtige draf met hoge ruime bewegingen.  

De normaliter in Noorwegen verblijvende Framherji frá Flagbjarnarholti (V: Hágangur frá 

Narfastöðum) werd voor dekseizoen 2020 door hengstenhouderij van Nunen naar Nederland 

gehaald. Met dit mooie resultaat. Misschien zien we in de Mortel of Exloo nog meer van de in totaal 

20 in Nederland geboren én bij het NSIJP ingeschreven nakomelingen van deze hengst. 

Unnar van het Blooise Bos (V: Dreki frá Hrisdal), gefokt en in eigendom van Rineke Louws en 

voorgebracht door Arnout en Ellen toonde een goede gangenverdeling bij ruime, hoge bewegingen 

en behaalde een eindscore van 8,01.  Viðir frá Fensalir (V: Foss vom Forstwald) gefokt door Petra van 

der Linden-Rike en voorgebracht door Christa Rike behaalde een eindscore van 8,00. Dit zwarte, goed 

ontwikkelde en krachtig gebouwde hengstveulen had veel tölt met een opwaartse balans.  

Amadeus van Arkemheen (V: Framherji frá Flagbjarnarholti) van fokker en eigenaar Bowie Hagen en 

door haarzelf voorgesteld behaalde een eindscore van 7,95. In eindscore dicht daarop komt, met een 

7,94, Farandi frá Hreyfistað (V: Ábotí frá Söðulsholti). Farandi is in eigendom en gefokt door Saskia 

Westerweel en werd voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters. 

Hjalti van IJslanderij de Sijphoeve (V: Skáti frá Skoti) gefokt en in eigendom van Ineke de Groot 

behaalde voor interieur, exterieur en gangen een score van 7,90. De zeer jonge Kolgrímur frá Fensalir 

II (V: Vaðall frá Fensalir) van fokker en eigenaar Demi Sas werd voorgebracht door Christa Rike. 

Normaal gesproken worden merrie en veulen eerst gezamenlijk getoond en daarna mag het veulen 

alleen rond gaan. Daarvoor wordt de merrie uit de bak gehaald, uit het zicht en liefst gehoor van het 

veulen. Een veulen toont dan vaak net wat andere eigenschappen (gangen, tempobereik of 

gangenverdeling), dan wanneer lopend aan de voet van zijn moeder.  Vervolgens worden veulen en 



merrie herenigd en verder beoordeeld. Omdat Kolgrímur zo jong was (2 weken oud) werd hij niet 

zonder moeder getoond. Kolgrímur behaalde net als Hjalti ook scores van 7,90 voor alle drie de 

onderdelen van de keuring. 

Bovengenoemde hengstveulens ontvingen een uitnodiging voor het Fokkerij Event.  

De wat eenzaam ogende, zwarte Fáni van IJslanderij de Sijphoeve (V: Skáti frá Skoti), ook van Ineke 

de Groot, kwam mee met moedersmoeder (tevens moeder van halfbroer Hjalti). Dit vriendelijke 

veulen met veel laterale aanleg behaalde een 7,77 als eindscore. Heel knap voor een veulen dat op 

een leeftijd van 2 weken zijn moeder verloor. 

 

Bij de merrieveulens behaalde Lista frá Fensalir (V: Ljósvaki frá Valstrýtu) met een 7,98 de hoogste 

eindscore. Lista is gefokt door Petra van der Linde-Rike en werd voorgesteld door Christa. De jury 

omschreef dit veulen als hoog opgericht en harmonieus gebouwd met veel tölt in goede balans. 

Ása frá Fensalir II (V: Ási frá Hvanneyri)  behaalde een eindscore van 7,98. Dit in het 

programmaboekje als leemvos bestempelde, maar gezien de kleur van beide ouders (M: zwart en V: 

zilverappelzwart) eerder zilver appelbruine veulen, werd voorgebracht door fokker en eigenaar 

Christa Rike. Ook Lista en Ása ontvingen een uitnodiging voor het Fokkerij Event. 

Þrima frá Sólengi (V: Bragur frá Miðsitju), gefokt en in eigendom van Nienke Schaafsma en 

voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters, behaalde een eindscore van 7,87. 

Kæla van het Blooise Bos (V: Máni van de Waaldijk) gefokt en in eigendom van Rineke Louws en 

voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters behaalde een eindscore van 7,80. 

Vatnadis van het Wolfseind (V: Vaðall frá Fensalir) gefokt door en in eigendom van Merel Riphagen 

en voorgebracht door Christa Rike behaalde een eindscore van 7,68. Dit goed ontwikkelde 

merrieveulen toonde veel laterale aanleg en tölt in een langzaam tempo, maar was wat gespannen.  

 

Bij de merries eindigde boven aan moeder van merrieveulen Þrima:  Eir frá Sólengi (V: Bragi frá 

Austurkoti). Deze merrie is gefokt en in eigendom van Nienke Schaafsma en mevr. Schippers en werd 

voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters. Eir behaalde een eindscore van 8,01. Deze 

merrie toonde veel looplust, en werd verder door de jury beschreven als coöperatief met een zeer 

hoog tempobereik in draf. Eir toonde ook tölt aan de hand. 

Díva frá Gröf I (V: Þóroddur frá Þóroddstöðum) gefokt door H Sæmundarson en in eigendom van 

Petra van der Linde-Rike is de moeder van Lista en behaalde een eindscore van 7,92. 

Ásta-Grotta du Verger  (V: Glotti frá Krá) gefokt door S. Stavrou-van Vliet en in eigendom van Saskia 

Westenweel behaalde een eindscore van 7,72. Ásta-Grotta werd samen met zoon Farandi 

voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters. 

 

Tegen het einde van het programma pakten donkere wolken zich samen. Jurylid Tom kon zich bij het 

uitreiken van de lintjes en de door de jury ondertekende jury rapporten nog maar net boven het 

geklater van de zware regen op het dak uitkomen. Mochten jullie het niet hebben verstaan: 

Eigenaren en fokkers nogmaals van harte gefeliciteerd met de veulens en merries en met de 

behaalde resultaten. En bedankt allemaal voor jullie komst.  

 

Familie Rike en team Fensalir en natuurlijk juryleden en Ettje dank, mede namens de deelnemers 

mag ik daar vast aan toevoegen. 

 

Carla Kemme 

Stamboeksecretaris/NSIJP Bestuurslid Fokkerijzaken 

 


