Kort verslag Veulen- en merriekeuring Exloo op 19 september 2021
Een - na enkele magere jaren - weer eens redelijk bezette keuring in het Hippisch Centrum in Exloo op zondag
19 september jl. Dertien veulens en vier merries werden er aan de hand beoordeeld door jurymannen Henk
Peterse, Bram van Steen en Thomas Gregoire, terwijl Patty van der Kaaij ook gezellig was meegekomen en
alle veulentjes en merries zoals altijd prachtig op de gevoelige plaat vastlegde. Met slechts drie
hengstveulens lag het zwaartepunt wel bij de merrieveulens want die waren – zeker ten opzichte van de
aantallen op andere keuringen - met tien stuks hier bepaald oververtegenwoordigd. Een aanzienlijke bijdrage
werd overigens geleverd door de deelname van twee stallen gevestigd in dezelfde straat; frá Divu en frá
Lálendi leverden samen maar liefst acht van de te keuren paarden aan en wonnen daarmee ook onbedreigd
de - overigens niet beschikbare - ‘straatprijs’. Vier van de veulens wisten een score te behalen boven de 7,90
en ontvingen een uitnodiging voor het Fokkerij Event dat op 26 september in Ermelo zal plaatsvinden.
Bij de gegeven scores werd door de jury gebruik gemaakt van nagenoeg de gehele cijferschaal en dat leverde
aardig wat hoge, maar toch ook wel wat mindere scores op. Bij de hengstjes liep de cijferschaal van een score
van 7,63 naar 8,22 en bij de merrieveulens van 7,47 tot 8,11. Opvallend was de invloed van de bekende
hengst Óðinn vom Habichtswald bij de gebruikte vaders; niet minder dan 6, bijna de helft van de gebruikte
vaders waren – vier verschillende - zonen van Óðinn. Overigens hadden slechts 5 van de veulens een onder
het zadel goedgekeurde vader, een duidelijke minderheid, maar dat was in Exloo bepaald geen garantie voor
hoge scores bij de veulens. Een totaaloverzicht van de in Exloo beoordeelde veulens en merries is te vinden
op de NSIJP site. Per beoordeling worden er drie punten gegeven, een score voor het Exterieur, deze telt voor
30 % mee, een score voor het Interieur (hoe presenteert het veulen zich, gedraagt het zich), deze score telt
voor 20 % mee en een score voor de Gangen, welke voor 50 % meetelt. Soms kan een veulen prachtig
gebouwd zijn en een score van 8,10 krijgen voor het exterieur, maar dan toch wat minder uit de verf komen
bij de gangen en andersom natuurlijk ook.
Twee hengsten leverden elk twee veulens, Vatnar en Vír frá Lalendi, beide hengsten hebben Óðinn vom
Habichtswald als vader. Vatnar is dit jaar onder het zadel (als vierganger getoond) goedgekeurd en Vír is niet
gekeurd. Overigens waren beide hengsten in hun jaar Dagkampioen op het Fokkerij Event. De nog erg jonge,
bruine, Vatnar frá Lálendi-dochter Minna frá Aspars, gefokt door Maartje de Haan, liep op een honderste een
uitnodiging voor het Fokkerij Event mis, zij scoorde 7,89 (7,8 – 8,0- 7,9) maar viel echt op door haar enorm
makkelijke, vloeiende tölt met reeds een aanzienlijk tempobereik. Met een score van 7,94 (7,90 – 8,0 – 8,0)
was vosmerrieveulen Júlia frá Divu, gefokt door Björn en Marieke Dijkstra de enige vreemde eend in de
Óðinn bijt, haar vader is namelijk de eerder aan de hand goedgekeurde Glaður frá Skoti die momenteel
furore maakt in het Duitse wedstrijdcircuit. Zij behaalde de derde plaats bij de merrieveulens. Op de tweede
plaats eindigde het donkere schimmeltje Lúísa frá Lálendi, een dochter van Vír frá Lálendi met een score van
8,10 (8,0-8,0-8,20). Lúísa had die dag toevalligerwijs net - naast de tölt – ook de draf ontdekt en dat werd
door de jury gewaardeerd met een mooie score voor verrichtingen. Merrieveulen Laufey frá Lálendi, een
zwarte dochter van Vatnar frá Lálendi x moeder Dingla frá Lálendi (die ook aan de hand werd beoordeeld en
een score behaalde van 7,98, waaronder een 8,2 voor gangen) behaalde een score net een honderdste hoger
en won de rubriek met een 8,11 (7,90 – 8,20 - 8,20). Bij de drie hengstveulens viel vooral de score van vosje
Líndal frá Lálendi op, die ook zijn rubriek won met 8,22 (8,0 – 8,1 – 8,4), waarbij een score van 8,4 voor
verrichtingen tot nu toe hoogst zelden op NL veulenkeuringen werd gegeven. Deze score had de lichtvoetige
Líndal vooral te danken aan het exceptionele tempobereik dat hij liet zien, waarbij zowel tölt als ook draf
voorhanden waren.
Líndals moeder, Doppa frá Lálendi, een dochter van de hengst Glotti frá Sveinatungu en Sólkatla frá
Hamarsey – tevens de moeder van Lúísa – werd eveneens aan de hand beoordeeld en behaalde een score

van 8,16 (7,9 – 8,2 – 8,3) en werd hiermee de hoogst beoordeelde aan de hand gekeurde merrie van dit jaar.
Alle paarden met als stalnaam frá Lálendi zijn gefokt door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers.
Omdat de merrie Rut frá Nýttland, gefokt door Arjen Heerema en Sjaak Smeeing, een dochter van Hausti frá
Kagaðarhóli met een score van 8,00 (8 – 8- 8) even iets lager uitkwam, kon uiteindelijk Stal Lálendi huiswaarts
keren met maar liefst alle op deze keuring te vergeven prijzen. Opvallend detail is dat de keuring in Exloo dit
jaar zowel bij de hengstveulens als bij de merrieveulens als bij de merries aan de hand – landelijk gezien – de
hoogste scores heeft opgeleverd en dat dit alle door stal Lálendi gefokte paarden betrof.

