
Fôle - en Merje Keuring Oentsjerk, 18 Septimber 2021  

 

Vandaag waren we welkom op Manege Sânjes in Oentjerk, bij de kleine maar gezellige keuring 

georganiseerd door Alys Schuiling. Oentjerk, of te wel Oenkerk, ik was daar voor het laatst geweest, 

ik denk, in 1984 als jonge student veehouderij aan de toen nog Landbouw Hogeschool Wageningen, 

voor een stage veehouderij op de praktijkschool. Ik herinner mij vooral het mooie Fryske lânskip bij 

dag en dauw, de lage mist en de weidevogels. We zaten al om 5 uur in onze overal op de fiets om bij 

een boer in de buurt te melken. Wat is Fryslân mooi bij het krieken van de dag. En ik herinner me ook 

Piet de Boer een grote naam bij de Friese paarden. Ik vind het nog steeds erg leuk (beetje trots ook) 

dat ik les van hem heb gehad.  

 

Maar vandaag een keuring in Friesland van het ras waar ik mijn hart aan heb verpand: IJslandse 

paarden. Deze keer een meer schappelijke tijd, maar nog steeds zo mooi. De jury bestaande uit Tom 

Buijtelaar, Henk Peterse en Ariëlle Withaar begonnen om half 2 met het eerste en enige 

merrieveulen van deze dag.  Dat was de isabel kleurige Ljósadís (V: Ljóski fan Alde Feanen) van fokker 

eigenaar Grietje Bouma en ook door haar voorgesteld. Dit merrieveulen haalde en 7,87 als eindscore 

met een 7,90 voor exterieur en een 8,00 voor karakter (interieur). De jury omschreef Ljósadís als een 

overwegend harmonieus gebouwd veulen met attent evenwichtig karakter en goede aanzetten in 

draf en tölt. Ljósadís was van deze keuring daarmee het hoogst gekeurde veulen. Een merrieveulen 

deze keer als hoogst gekeurd veulen, ook wel eens leuk. De andere keuringen eindigde een 

hengstveulen boven aan.  

 

Vaderdier Ljóski fan Alde Feanen (V: Bjartur frá Aquadraat) gefokt door Joke Breembroek, had in het 

totaal 5 nakomelingen op deze keuring. Toch echt heel jammer dat dit paard als hengst dan nooit 

gezien is door een jury. Ljóski is als veulen gekeurd met een eindscore van 8,13, maar nooit als 

hengst, ook niet als 3 of 4 jarige. 

 

Pétur frá Veurman (V: Ljóski fan Alde Feanen) gefokt en in eigendom van Jantsje Veurman en ook 

door haar voorgebracht, was als eerste hengstveulen aan de beurt en kreeg een eindscore van 7,60.   

Váli frá Túnum (V: Skagfjörð frá Skâney) gefokt en in eigendom van Jolanda Breidebach en ook door 

haar voorgebracht kreeg een eindscore van 7,75. Dit zwarte stevig gebouwde hengstveulen geboren 

in april toonde meer belangstelling voor het publiek (zeer zelfstandig volgens de jury) dan voor zijn 

moeder. 

Er waren wel meer zéér mensgerichte veulens deze keuring. Dat lijkt gezellig en lief, maar als ze groot 

zijn met bijna 400 kg op de teller en dan weinig ontzag tonen voor jou als mens, dan duw je ze niet zo 

makkelijk weer op zij. Moeilijk maar wel het beste, zo min mogelijk knuffelen als veulen. 

De volgende veulens, ook van Ljóski fan Alde Feanen, in volgorde van oplopende score waren Siggi 

fan Westernytsjerk gefokt, in eigendom en voorgebracht door Alys Schuiling (eindscore 7,78) en  

Ganti fan Fiskbuorren gefokt, in eigendom en voorgebracht Anneken Olivier.  Ganti behaalde op alle 

onderdelen(exterieur, karakter en gangen) een 7,80. Mímir fan Alde Feanen (V: Máni van de 

Waaldijk) gefokt, in eigendom en voorgebracht door Joke Breembroek behaalde door een 7,90 op 

karakter een net wat hogere eindscore (7, 82) dan Ganti. Daarmee was Mímir het hoogst 

beoordeelde hengstveulen deze keuring. De jury omschreef dit veulen als coöperatief met goede 

reacties en goede aanzetten in tölt en draf. 

 

De dagkampioen deze keuring was merrie Gæfa fan Alde Feanen (V: Ljóski fan Alde Feanen) uit een 

(MV) Boreas frá Breuerson merrie. Fokker van deze schimmel merrie is Joke Breembroek, eigenaar 

en voorbrenger Grietje Bouma. Gæfa behaalde een eindscore van 7,92. Het jury commentaar was: 



overwegend harmonieus gebouwde merrie met goede reacties en veel looplust,  Gæfa toonde veel 

laterale aanleg bij goede oprichting. 

Frosti frá Heiði dochter Lúna frá Hestalund (fokker M. Smeenk) van eigenaar en voorbrenger Sandra 

van Doeveren behaalde een eindscore van 7,85. Sæla fan Westernytsjerk (V: Andi fan 

Westernytsjerk) gefokt, in eigendom en voorgebracht door Alys Schuiling behaalde een eindscore 

van 7,77. Líf frá Norðurslóðum (V: Gnýr frá Sokkseyri) gefokt door, in eigendom van en voorgracht 

door Jantsje Veurman behaalde een eindscore van 7,69. Moeder van hengstveulen Váli, Vaka van ʹt 

Ilperveld (V: Gimsteinn frá Skáney) gefokt door stoeterij het Ilperveld en in eigendom van en voor 

gebracht door Jolanda Breidenbach kreeg van de jury een eindscore van 7,53. Volgens de jury had 

deze merrie zich wat energieker mogen tonen.  Maar ja het was ook wel warm vandaag. 

 

Na de keuring verzorgde jurylid Tom de uitreiking van de keuringsrapporten en lintjes, met 

ondersteuning van Ettje van het NSIJP kantoor. Alle deelnemers dank dat jullie er waren en van harte 

gefeliciteerd met de behaalde resultaten. De organisatie had voor het hoogst gekeurde merrie- en 

hengstveulens en de hoogst gekeurde merrie / dagkampioen een leuke prijs en ook de jury, de 

fotografe en het secretariaat van het NSIJP werden niet vergeten. Fotografe Patty van der Kaaij en 

jurylid Henk Peterse waren voor deze keuring helemaal uit Brabant gekomen. Drie uur in de auto en 

morgen de keuring in Exloo en dan weer 3 uur terug. Wat een hobby… 

 

Oant sjen, op it Fokkerij Evenemint op 26 Septimber yn Ermelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


