
Verslag veulen- en merriekeuring Sunnanvindur, de Mortel 12 September 2021 

 

Zeker na al dat thuiswerken is vroeg op staan iets van lang geleden. Maar voor de hobby om zes uur 

op. Om daarna bijna 3 uur zuidwaarts te kachelen, cruise control aan om de max snelheid niet per 

ongeluk te overschrijden. Fijn gezelschap in de auto en koffie mee, heerlijk relaxed zo. Het is niet 

echt druk op de weg. En dan zijn we er bijna. Tijd voor wat spanning.  De navigatie zegt sla rechts af, 

maar dat is een zandpad. Even twijfel. We zitten dicht bij de bestemming, dus doen maar. Het pad 

ziet er tamelijk stevig uit. Maar dan volgt er nog een afslag naar wel een écht modderpad. Toch maar 

door, we zijn er nu toch echt bijna. Gassen dus, en zeker niet langzamer bij plassen en kuilen. Een 

soort van rally met een zware voorwiel (niet four wheel) aangedreven ouwe Volvo v70, en daar is ie 

duidelijk niet voor gemaakt. Gelukkig komen we nergens tot stilstand. De grote steen aan het einde 

in het midden van het pad zien we niet maar horen we wel. Gelukkig, schade kunnen we na het 

uitstappen niet ontdekken, wel veel modder. We hebben ook dat laatste stukje gered, pfff. Deze keer 

nog éxtra dank voor je (mentale) ondersteuning Ettje.  

 

De juryleden, Tom Buijtelaar en Ariëlle Withaar waren al voor ons aangekomen bij manege het 

Zwarte Water in De Mortel. Vast nóg vroeger opgestaan. Al snel waren ook de vrijwilligers van 

regionale IJslandervereniging Sunnanvindur aanwezig. De baan werd uitgezet, en toen was er nog tijd 

voor een kop koffie omdat de eerste te keuren veulen en merrie waren afgemeld. 

 

Het was even een gesputter en gezoek, maar toen de NSIJP mobiele geluid box met draadloze 

microfoon deed wat ie moest doen ging de keuring als een tierelier. Mede dankzij flexibiliteit van 

ringmeester Peter, de jury en inzet van master-voorbrengers Arnout Bakker en Ellen Meesters 

werden wijzigingen (extra hengstveulen of ik ben een uur later, mijn paard wil niet op de trailer) 

soepel opgevangen. Deelnemers top dat jullie zoveel moeite hebben gedaan en het toch nog is 

gelukt om te komen!! Demi Bakker was vandaag de jongste en meest enthousiaste runner die ik ooit 

heb gezien. Vol verve haalde zij al rennend (wat een energie) de beoordelingsformulieren op bij de 

jury zodat Ettje ze kon invoeren en de certificaten kon printen. 

 

Het resultaat van deze keuring: 6 merries aan de hand gekeurd waarvan één zonder veulen, 8 

merrieveulens en 10 hengstveulens. Daarbij waren ook 2 Belgisch gefokte veulens. Dit is de veulen- 

en merriekeuring met de grootste aantallen te keuren veulens dit jaar. Gefeliciteerd Sunnanvindur en 

dank voor de leuke prijzen. Voor de hoogst gekeurden in hun categorie was er van Sunnanvindur een 

fijn houtsnijwerkje als trofee en een fles bubbels. Voor de dagkampioen daarbij een heerlijke doos 

bonbons. Top!. 

 

Bij de hengstveulens werd Isabel kleurige Þóralfur frá Fljótarfákum (V: Kinnskær frá Selfossi) fokker 

eigenaar Marieke Roosjen, voorbrengers Arnout  Bakker en Ellen Meesters het hoogst gekeurd. Dit 

hengstveulen werd daarnaast, met een eindscore van 8,07, ook dagkampioen. De jury omschreef 

Þóralfur als goed ontwikkelde, lang gelijnde vierganger met zekere draf bij hoge ruime bewegingen 

en hoog tempo bereik. Þóralfur toonde tölt in de overgangen. 

Blossi frá Sælandi (V: Svartur vom Maischeiderland) fokker eigenaar Stoeterij Sæland (van Hans 

Stupers en Els v/d Heyden) werd op de dag zelf nog aan de lijst van deelnemende veulens 

toegevoegd, en dat was zeker de moeite waard. Blossi voorgebracht door Arnout  Bakker en Ellen 

Meesters behaalde een eindscore van 8,05. De jury gaf als commentaar harmonieus gebouwd 

vijfganger veulen met veel natuurlijk tölt en een goede opwaartse balans in de beweging. 

De Belgisch gefokte Manfred frá Árroða (V: Eilífur frá Hofi ) van fokkers eigenaren Bert Collet en Tina 

Hendrickx voorgebracht door Tina zelf, kreeg als commentaar van de jury: expressief hengstveulen 



met zeer hoog tempobereik en veel souplesse in draf en tölt. Had zich vandaag zonder merrie wat 

zelfstandiger mogen tonen. Manfred behaalde dan ook een eindscore van 8,03 met een 8,20 voor 

gangen.  

Glitnir van de Waaldijk (V: Dimmfari van de Waaldijk) van fokker eigenaar Yentl  Verzuu-Maat, 

voorbrengers Arnout Bakker en Ellen Meesters behaalde een 7,90 als eindscore.   

De Nederlands gefokte veulens met een eindscore van 7,90 en hoger behaalde daarmee hun 

uitnodiging voor het fokkerij event. 

Kaffi-Brunn frá Hinriksstöðum (V: Abraham frá Lundum II) voorgebracht door fokker eigenaar Henk 

Peterse met hulp van Eefje Vinken behaalde een 8,00 voor exterieur bij een eindscore van 7,88. 

Markús frá Sælandi (V: Hringur frá Fossi) fokker eigenaar Stoeterij Sæland (van Hans Stupers en Els 

v/d Heyden) behaalde een 7,83. Tina Hendrickx had ook Adrían frá Árroða (V: Snotri vom 

Panoramahof), mede gefokt door Bert Collet, bij zich. Dit veulen behaalde net zoals Markús een 7,83. 

Eysteinn van Kanaaldijk (V: Mjölnir frá Skoti) van eigenaar fokker en voortbrenger Lorene van den 

Baard behaalde een eindscore van 7,78. Vængur van ‘t Slingerbos (V: Óríon vom Kronshof) fokker 

eigenaar Tim van den Akker, voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters kreeg van de jury 

een eindscore van 7,75.  

Arthúr (V: Herkúles von Hjóna) met een aansprekende kleur wildkleurzwart splash (breede bles en 

blauwe ogen) van fokker eigenaar Alice van Hest werd voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen 

Meesters. Jammer genoeg kreeg Arthur een bemerking op de stand van het voorbeen en door de 

lagere score op exterieur werd de eindscore een 7,58. 

 

Bij de merrieveulens eindigde deze dag als hoogst gekeurde merrieveulen de goed ontwikkelde en 

krachtig gebouwde Ólivia van ‘t Helbroek (V: Óríon vom Kronshof), van fokker eigenaar Bert van Gils 

en voorgebracht door Arnout Bakker en Ellen Meesters. Ólivia toonde veel tölt bij ruime hoge 

bewegingen en een goed tempo bereik en kreeg een eindscore van 8,03.  

Tildra frá Tungustöðum (V: Framherji frá Flagbjarnarholti) fokkers Stef van Doesburg en Annet van 

Doesburg - van Dijk, voorbrengers Arnout Bakker en Ellen Meesters, liet een sterke draf met een zeer 

hoog tempobereik zien gecombineerd met ruime hoge bewegingen. Dit energieke expressieve veulen 

met veel oprichting behaalde een eindscore van 7,99. 

De als elegant en harmonieus gebouwd veulen omschreven Mokka frá Hinriksstöðum (V: Framherji 

frá Flagbjarnarholti) (exterieur 8,20) van fokker en eigenaar Patty van der Kaaij voorgebracht door 

Henk Peterse en Eefje Vinken behaalde eveneens een 7,99 als eindscore. 

Met deze eindscores van boven de 7,90 werden bovengenoemde drie merrieveulens uitgenodigd 

voor het fokkerij event. 

Arnout Bakker en Ellen Meesters presenteerde ook Lóa van het Achterbosch (V: Skjárekur frá 

Torfastöðun) van fokker eigenaar Marieke van Rijn (eindscore 7,88), Dísa frá Suðvestrinu (V: Hringur 

frá Fossi) van fokkers Ingrid Loos en Koen Elshout (eindscore 7,87), en Alrún van de Emma-Hoeve (V: 

Hringur frá Fossi) fokker eigenaar Gerry van Haren (eindscore 7,82). Njála frá Bandamanni (V: 

Framherji frá Flagbjarnarholti) fokker eigenaar Maxime de Bruyn behaalde een even hoge eindscore 

als Sóldis van ‘t Veenhuizerveld (V: Gimli frá Hellu) van fokker eigenaar Renske de Leeuw (eindscore 

7,77), maar Njála behaalde een tiende hoger op gangen en wordt daarom als eerste van deze twee 

genoemd. Ook deze twee veulens werden voorgesteld door Arnout Bakker en Ellen Meesters. 

 

De vosbonte merrie Ástrós frá Lyngheiði (V: Fylkir frá Lyngheiði), uit eigen fok van eigenaren Sytske 

Casimir en Tanja Casimir werd ook voorgesteld door Arnout Bakker en Ellen Meesters. Ástrós die we 

als veulen ook op de keuring hebben gezien toonde zich net als toen energiek met veel looplust. 

Ástrós werd gekeurd met een eindscore van 8,01. Deze score kan vast nog verbeterd worden omdat 

Ástrós wat in over conditie was. 



De volgende merries kwamen alle drie met een merrieveulen aan de voet. 

Otra frá Púfu (V: Þeyr frá Þúfu í Landeyjum) in IJsland gefokt door mevr. Indriðadóttir in eigendom 

van Ingrid Loos en Koen Elshout en moeder van Dísa behaalde een score eindscore van 7,92. Otra 

toonde een goede gangenverdeling en veel looplust. 

De wildkleur bruine Lupina frá Hinriksstöðum (V: Áfram vom Forstwald) gefokte door Henk  Peterse 

en in eigendom van Patty van der Kaaij behaald een eindscore van7,85. Lupina is de moeder van de 

elegante hierboven genoemde Framherji nakomeling Mokka. 

De moeder van Njála de bruinbonte Næpa frá Bandamanni (V: Mökkur van de Waaldijk) ook gefokt 

door eigenaar Maxime de Bruyn behaalde een eindscore van 7,81. 

Dísa van het Achterbosch (V: Djákni frá Flagbjarnarholti) gefokte en in eigendom van Marieke van 

Rijn en moeder van merrieveulen Loa kreeg van de jury een eindscore van 7,75. De donkerbruine 

merrie Lokkadís frá de Kronkel (V: Kóngur frá Malou), fokker Leer Advies Buro, van eigenaar Renske 

de Leeuw en moeder van veulen Sóldis was nog in fokconditie en toonde een zekere draf en een 

correcte galop in het midden tempo, en behaalde daarmee een eindscore van 7,64. 

De merries worden met deze keuring in het stamboek opgenomen. 

 

Alle fokkers en eigenaren gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Fijn dat jullie gekomen zijn, en 

tot ziens op het fokkerij event 26 september te Ermelo. 

 

Na de uitreiking van de resultaten en de lintjes, de uitnodigingen voor het fokkerij event (6 stuks) en 

de door Sunnanvindur beschikbare gestelde prijzen, alle materialen verzamelen, de auto ingepakt en 

dan richting huis.  

 

Ettje afzetten en dan door richting Drachten. Twintig voor acht thuis. Nog eten en dan aan het 

verslag?. De vorige avond, met het schrijven van het verslag over de keuring in Alphen, was het laat 

geworden, en nu is het even op. Ettje zet de uitslagen maandag op de website….. 

 

Met een wijntje in de hand nog even nagenieten van alle veulens en merries en blije mensen en dan 

naar bed. Maandag volgt weer een drukke werkweek en het schrijven van dit verslag. 

 

De volgende keuringen zijn zaterdagmiddag 18 september in Oenkerk en zondag 19 september IJRN 

Exloo. 

 

Carla Kemme 

 

 


