
Impressie Fokkerij Event 2021 

(foto’s in dit verslag zijn van Patty van der Kaaij en Sytske Casimir) 

Om 10.15 uur zou het beginnen met de merrieveulens; er waren er vijf aangemeld en negen  hengstjes. 

Helaas is het dan toch altijd weer zo dat er de laatste dagen wat uitvallers zijn en dus had de jury,  bestaande 

uit Tom Buijtelaar en Arielle Withaar en bij de hengstjes aangevuld met Henk Peterse, uiteindelijk 4 

merrieveulens en 7 hengstveulens te beoordelen. Voor alle deelnemende veulens is er altijd een speciaal 

door Venus van Asperen ontworpen, beschilderd en gebakken tegeltje met de naam beschikbaar, voor de 

fokkers de speciale Fokkerij Event mok en voor de drie hoogst geplaatste veulens tevens een bon voor 

deelname aan een volgende veulenkeuring en natuurlijk voor de moeder van het hoogst geplaatste veulen 

een mooie en smakelijke hooikrans, als altijd liefdevol gemaakt door Irma Haddink met de lekkere appeltjes 

van Reina Sickenga. 

Bij de merrieveulens eindigde de zeer langbenige, elegante Ása frá Fensalir II (V: Ási frá Hvanneyri), gefokt 

door Christa Rike op de 4e plek, gevolgd door de nog jonge, pittige Órion vom Kronshof dochter, Ólivia van ’t 

Helbroek, gefokt door Bert van Gils. Op de tweede plaats eindigde Lúísa frá Lálendi, V: Vír frá Lálendi, gefokt 

door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers, die vooral stevig op de pootjes stond en bleef staan, een 

hele mooie eerste plek was er voor Mokka frá Hinriksstöðum, een dochter van Framherji frá Flagbjarnarholti, 

gefokt door Patty van der Kaaij, een mooi gebouwd, langbenig, lichtvoetig veulen dat zich heel mooi 

presenteerde en – ook nog - model stond, zo bleek, voor de foto op de speciale Fokkerij Event mok, die door 

Patty (op verzoek) enkele weken eerder beschikbaar was gesteld.  

 

Mokka frá Hinrikssstöðum, fokker: Patty van der Kaaij 

Op de 7e plek eindigde de wat kleine, zwartbonte, zeer parmantige Blossi frá Sælandi  gefokt door Stoeterij 

Sæland van de familie Stupers-Van der Heijden uit hun hengst Svartur frá Maischeiderland, die later op de 

dag ook nog onder het zadel zijn opwachting zou maken. Ásti van de Veldboom , V: Tigull frá Gygjarhóli, 

gefokt door Carina Vermeulen en de heer Birsan, die eerder op de dag besloot om de afscheiding even te 

testen op degelijkheid (mwah, niet enorm degelijk) eindigde op de zesde plaats. Dit knappe, enorm 

langbenige hengstveulen won later op de dag nog de Publiekslievelingsprijs, ook altijd een echt leuke 

erkenning. Dan volgden op de plaatsen 5 en 4  twee veulens gefokt door Leyntje Melse, die die ochtend 

geconfronteerd werd met de nodige serieuze rampspoed, maar desalniettemin toch nog met twee van de 

drie geplande veulens op tijd ter plaatse wist te komen, hulde! De twee van ‘t  Schermereylandt veulens, 

Viktor (zwartbont)  en Draumur (vosbont)  hebben beide Þórjón frá Krá als vader en wisselden stuivertje ten 



opzichte van de eerdere keuring in Den Ilp. Had in Den Ilp Viktor het voortouw genomen, nu deed dat de 

roodbonte Draumur die zich volgens de jury enorm opwaardeerde ten opzichte van de eerdere keuring in 

Den Ilp. Beide erg leuke, pittige  veulens. Líndal frá Lálendi, een elegant vosje met als vader Vír frá Lálendi, 

gefokt door Ingrid Weijers en Bernard van den Bogaard, liet zich wat minder energiek zien dan een week 

eerder in Exloo en eindigde op de 3e plek. De knappe, bruine Dreki frá Hrisdalzoon,  Unnar van het Blooise 

Bos, gefokt door Rineke Louws had daar geen last van en veroverde met een goede performance, een mooie 

tweede plaats, direct achter de eveneens bruine ‘man met de baard’ Titus frá Tungustöðum, een erg mooi 

gebouwd hengstveulen, gefokt door Annet en Stef van Doesburg, dat zich krachtig en soepel liet zien. En ook 

Titus is een zoon van Framherji frá Flagbjarnarholti. Later op de dag werd uiteindelijk, van de beide 

Framherjikids, Titus frá Tungustöðum door de jury als Dagkampioen aangewezen. 

 

Titus frá Tungustöðum, fokkers Annet en Stef van Doesburg 

Dan was er ruimte in het programma ingeruimd voor twee jonge hengsten die ook even lekker los mochten 

gaan in de enorme hal van het NHC (Nederlands Hippisch Centrum); tijdens de jonge hengstenkeuring eerder 

dit jaar was er vanwege de coronabeperkingen geen mogelijkheid voor een echte prijsuitreiking dus vandaar 

de uitnodiging om die tijdens het Fokkerij Event in ontvangst te mogen nemen.  

Als eerste kwam de coole, valkkleurige Dagur frá 

Hinriksstöðum, drie jaar oud,  in de baan, gefokt 

door Henk Peterse uit Áfram vom Forstwald en 

thans in eigendom van Jack de Groot. Zowel fokker 

als eigenaar roemden het karakter van deze jonge 

hengst die zich inderdaad heel cool en correct 

gedroeg. Dagur werd in april beoordeeld met een 

8,01 voor exterieur en een Gemiddeld voor de 

verrichtingen. Het voordeel nu was dat op de prijs 

ook echt de namen van de hengsten  voorkwam, 

dat is bij een prijsuitreiking op de dag van de 

keuring doorgaans niet haalbaar.  

 

1e plaats 3-jarige hengsten - Dagur frá Hinriksstöðum met fokker Henk Peterse en eigenaar Jack de Groot 

 



1e plaats 4-jarige hengsten – Stelkur frá Holtsmúla met eigenaar Thomas Hoogenboom 

Ook de hengst die de hoogste beoordeling had gekregen in 

categorie 4-jarige hengsten, Stelkur frá Holtsmúla 1,  was 

aanwezig met zijn eigenaar Thomas Hoogenboom.  Die 

vertelde dat hij als een blok was gevallen voor de ‘looks’ van 

deze hengst als veulen en enorm zijn best had gedaan om 

hem te kopen. Dat Thomas er kijk op heeft, blijkt want als 4-

jarige werd Stelkur al beoordeeld met een 8,30 voor 

exterieur en een Bovengemiddeld voor de gangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogst beoordeelde Nederlands gefokte merrie Timbiltá frá Stjórnarhofi. Fokker Klaartje Caminada en Aad 

Visser 

Daarna was er tijd voor was actie onder het zadel 

en kwam Timbiltá frá Stjórnarhofi, V: Gandur vom 

Erlengrund, gereden door haar vaste ruiter Inge 

Frieling in de baan. De 11-jarige Timbiltá is gefokt 

door Aad Visser en Klaartje Caminada en werd dit 

jaar met een 8,19 als totaal beoordeling, de 

hoogst gekeurde Nederlands gefokte merrie. Voor 

het exterieur kreeg Timbiltá een 8,25 met o.a. een 

8,5 voor verhoudingen en kwaliteit van de benen, 

een 9 voor hoeven en zelfs een 10 voor manen en 

staart. Bij de verrichtingen, die uitkwamen op een 

8,15 vielen onder andere een 8,5 voor telgang, 

galop en stap en een 9 voor medewerkzaamheid 

op. Samen met Inge doet Timbiltá het ook zeer 

verdienstelijk in het wedstrijdcircuit en is sport A 

gekwalificeerd. Zowel Inge als Klaartje waren uiteraard blij met de erkenning als fokker en trainer, maar 

vroegen in het bijzonder ook aandacht voor alle mensen die betrokken zijn bij het traject om tot zo’n 

prestatie te komen, hoefsmid, creatieve lesgevers en wat dies meer zij. Erg mooi verwoord door hen beiden.  

  



Hoogst beoordeelde Nederlands gefokte hengst, Spúgy frá Liberté, fokker Marcel Ruisbroek 

Voor de fokker van Spúgý frá Libèrté  Marcel 

Ruisbroek was er ook een prijs voor de hoogst 

beoordeelde Nederlands gefokte hengst van het 

afgelopen jaar. Spúgý is inmiddels verkocht naar 

een buitenlandse, Duitse investeerder vertelde 

Marcel en hij hoopt dat er nog een moment gaat 

komen dat deze hengst een keer voor NL kan 

uitkomen op de WK in de fokkerij. Spúgý, die er zelf 

niet was omdat hij op rust stond en zijn ruiter met 

vakantie was,  werd dit jaar op de keuring 

voorgesteld door Eric Winkler en behaalde daar 

een prachtige score van 8,14, met een 8,0 voor het 

exterieur en 8,21 voor de verrichtingen. Meest 

opvallende scores daarbij een 8,5 voor bovenlijn en kruis, tölt, galop, beeld onder de ruiter en ook hier een 9 

voor medewerkzaamheid. Ook Spúgý presteert al heel aardig in de sport met scores van 6,70 in de F1 en 7,27 

in de T2 dit jaar in Duitsland, nadat hij al eerder, in 2019, een 6,57 in de V1 had behaald. 

Ook werd nog even aandacht gevraagd voor de fokkers van Þórálfur frá Flagbjarnholti, de dit jaar hoogst 

beoordeelde hengst, gefokt op IJsland door NL fokkers, Jaap en Yvonne Groven die er niet bij waren op het 

Event. Þórálfur, een halve broer MZ van de bekende Þráinn frá Flagbjanrholti, ook gefokt door Jaap en 

Yvonne en nog steeds de hoogst beoordeelde hengst ter wereld ooit, werd dit jaar gekeurd met 8,39 voor het 

exterieur (8,5 voor hals-schouder-borst, bovenlijn en kruis, verhoudingen, beenkwaliteit en hoeven) en 8,45 

maar liefst voor de verrichtingen (8,5 voor  tölt, galop, beeld onder de ruiter en 9,0 voor medewerkzaamheid, 

stap en arbeidstempo tölt) samen goed voor een eindresultaat van 8,43. Maar ook de al heel wat langer in NL 

zijnde 14-jarige Djákni frá Flagbjarnarholti (V: Álfur frá Selfossi) werd dit jaar nogmaals gekeurd en behaalde 

een prachtige score van in totaal 8,25; 8,33 voor de verrichtingen met onder andere een 9 voor telgang en 

medewerkzaamheid. Alle reden om bij de prestatie van deze NL fokkers  toch weer even stil te staan. 

Skagfjörd frá Skáney, eigenaar en ruiter Koen Elsenaar 

In de rubriek ‘New kids on the block’ was er ruimte 

voor nieuwe, in NL voor de fokkerij beschikbaar 

gekomen hengsten die buitenlands gefokt zijn en 

nog niet zo bekend in NL. Dit keer waren er maar 

liefst vier naar Ermelo gekomen met hun ruiters/ 

eigenaren. Koen Elsenaar presenteerde zijn over 

een prachtig exterieur (8,48) beschikkende 

voshengst en natuurtölter Skagfjörd frá Skaney (V: 

Þytur frá Skáney), een sympathieke, relaxt 

aandoende hengst die op IJsland werd gekeurd 

met een eindcijfer van 8,12 en voor Koen vooral 

bedoeld is als toekomstig nieuw wedstrijdpaard. 

 

 



Bragur frá Miðsitju, eigenaar en ruiter Nienke Schaafsma 

 De zwarte Bragur frá Miðsitju (V: Krókur frá 

Ytra-Dalsgerði), werd voorgesteld door Nienke 

Schaafsma. Ook zij heeft met hem haar 

verwachtingen vooral gericht op de 

wedstrijden, maar net als Skagfjörd is ook 

Bragur beschikbaar voor de fokkerij. De chique 

Bragur werd ook op IJsland gekeurd met 8,43 

voor exterieur, 8,5 voor hals- schouder – borst, 

verhoudingen en manen en staart en zelfs een 9 

voor de beenkwaliteit  en daarnaast 7,90 voor 

verrichtingen, samen uitkomend op 8,11.  

 

 

 

 

Salmur frá Ytra-Skördugili met eigenaar en ruiter Nynke Fardau 

Dan was er de knappe vosbonte Sálmur frá Ytra-

Skördugili, IJslands gefokt,  gekocht en 

voorgesteld door Nynke Fardau, een hoog 

beoordeelde (8,25) 4-gangerhengst uit de 

beroemde Álfur frá Selfossi. Sálmur is gekeurd 

met een 8,39 voor exterieur, met een 8,5 voor 

bovenlijn en kruis en hoeven en ook nog 2 x een 

9 voor beenkwaliteit en manen en staart. Bij de 

verrichtingen (8,15) vallen op een 9 voor tölt, 

draf, temperament en karakter en daarnaast 

nog 8,5 voor galop en beeld onder de ruiter, als 

4-ganger getoond. Begrijpelijk dat Nynke 

vertelde erg blij te zijn dat zij in staat was 

geweest deze bijzondere hengst te kunnen 

kopen en ook zij hoopt vanaf volgend jaar het 

wedstrijdcircuit onveilig te kunnen gaan maken met Sálmur.  

  



Svartur vom Maischeiderland, eigenaar Stoeterij Sæland, ruiter Anita Buis 

Als laatste in deze groep de eveneens 

erg knappe, zwarte Svartur (inderdaad, 

erg zwart) vom Maischeiderland, 

aangekocht door stoeterij Sæland, een 

zoon van Wereldkampioen T1, 1999, 

Fengur vom Ibishóli. Svartur werd in 

2020 gekeurd met 8,38 voor het 

exterieur, 8,5 voor hals- schouder- 

borst, bovenlijn en kruis, verhoudingen, 

hoeven en een 9,0 voor manen en 

staart. Ook deze hengst is als vierganger 

beoordeeld en behaalde o.a. 8,5 voor 

tölt, draf, medewerkzaamheid, beeld 

onder de ruiter en stap (samen 7,91) en 

een eindresultaat van 8,07. Zonder 

telgang een verrichtingsresultaat van 

8,44. Hans Stupers, een van de twee pilaren van stoeterij Sæland, vertelde dat hij groot fan is van de fokkerij 

van de familie Rettig en wel ziet waar hij met deze hengst uitkomt, wedstrijden, fokkerij, alle opties liggen 

open. Mogelijk zien we de hengst in de toekomst onder ruiter Anita Buis terug op wedstrijden of komt er nog 

een keuring aan; we gaan het zien. 

 

Als speciale erkenning en waardering 

was er een lief en  grappig beeldje voor 

de inmiddels vaste keuringsfotograaf 

Patty van der Kaaij, die zich jaar na jaar 

enorm  inzet om veulens en merries en 

keuringen zo mooi mogelijk vast te 

leggen en dat ook nog eens geheel 

belangeloos. Zo had zij - zoals gezegd -  

dit jaar ook  de enorm lieve foto voor de 

Fokkerij Event mok ter beschikking 

gesteld en het maken van zulke 

prachtige foto’s is bepaald geen 

sinecure. De ‘Picture it ….” prijs kwam 

haar van harte toe. 

 

  



Beste NL gefokte Telganger 2021: Spjót frá Fitjum 

Voor de beste NL gefokte sportpaarden 

van dit jaar, uitkomend op wedstrijden in 

NL, waren er ook speciale prijzen. Spjót frá 

Fitjum, de beste NL gefokte Telganger van 

dit jaar won de P1 en werd 2e in de P2 op 

het NK. Bij Spjót werd de telgang pas later 

‘ontdekt’ als manier om haar looplust te 

kanaliseren. Spjót, inmiddels 20 jaar oud, 

gefokt uit de bekende telganghengst 

Hávárður frá Hávárðarkoti, toen in 

eigendom van en ter dekking bij Maaike 

Burggrafer werd ook door Maaike gefokt. 

Inmiddels wordt Spjót getraind door haar 

eigenaresse Ingrid Nijman en op 

wedstrijden uitgebracht, overigens pas vanaf 2016,  door de ervaren telgangruiter Marjolein Strikkers; alle 

drie waren ze aanwezig om de prijzen, een glazen bokaal, een rozet en een bon voor gratis deelname aan het 

NK in ontvangst te nemen, net als Spjót die liet zien dat ze inderdaad erg goed kan telgangen en die – evenals 

alle onder het zadel getoonde paarden - ook een flexibele emmer met een paar lekkere hapjes kreeg. 

 

Beste NL gefokte 4-ganger, Djorn frá Nyttland, medefokker Arjen Heerema ontvangt prijs 

Niet aanwezig was Djorn frá Nýttland 

(2010) die dit jaar op basis van het 

Viergangen klassement van het NK, de 

beste NL gefokte 4-ganger was. Djorn is 

gefokt door en in eigendom van de wel 

aanwezige Arjen Heerema en Sjaak 

Smeeing en wordt momenteel gereden 

door Yoni Blom, maar in de toekomst is het 

de bedoeling dat Arjen zelf er weer 

wedstrijden mee gaat rijden. Djorn is van 

alle markten thuis, eenT1,  T2 of een V1,  

hij draait zijn hoef niet om voor WK 

deelname (in 2019) of het vervoeren van 

kleinkinderen. Overigens werd Djorn niet 

gefokt met een enorm fokdoel voor ogen, hij bleek het resultaat van een ‘gekregen’ dekking. Wel is inmiddels 

duidelijk dat zijn moeder Diljá frá Nýttland echt een bijzondere fokmerrie is.  

  



Beste NLgefokte 5-ganger, Jónatan frá Breidablik, gefokt door Carla van Nunen, eigenaresse en ruiter Emma 

van der Veer 

Als beste NL gefokte sport 5-ganger was 

aanwezig Jónatan frá Breidablik (2010), 

gefokt door Carla van Nunen en in 

eigendom van Emma van der Veer. 

Jónatan, een zoon van topvererver 

Starri frá Hvitanesi,  wordt uitgebracht 

in de F1 en de T2 en liet zich zeer 

aansprekend zien. Emma die eerder ook  

Jónatans moeder Fuga frá Breidablik 

van Carla in de sport mocht uitbrengen, 

sprak in het bijzonder haar waardering 

uit naar Carla die haar in het verleden in 

de gelegenheid had gesteld om Fuga op 

wedstrijden uit te brengen en de 

mogelijkheid had geboden om Jónatan 

te kopen. Emma gaf aan dat het heel belangrijk is voor jonge ruiters dat er fokkers zijn die hen paarden ter 

beschikking stellen om daarmee wedstrijdervaring te kunnen opdoen.  

 

De “to the top and beyond…” prijs voor Hengstenhouder van Nunen 

Ook was er erkenning voor de bijzondere 

inzet van Hengstenhouderij Van Nunen, 

van Dester van Nunen en Noa van de 

Langenberg, bevlogen fokkers met een 

enorme drive om de fokkerij, niet alleen 

van henzelf, maar ook voor de rest van 

Nederland naar een hoger plan te tillen 

door jaar na jaar absolute tophengsten 

ter beschikking te stellen; het begon 

allemaal  met Tigull frá Kleiva (2017), 

werd gevolgd door Styrkur frá Eystri-Hól 

(2019), in 2020 Framherji frá 

Flagbjarnarholti, die nu zowel het 

winnende hengst- als merrieveulen 

leverde op de keuring, en dit jaar maar 

liefst twee live hengsten: Gigjar frá 

Auðsholtshjáleigu en Hraunar frá Hrosshaga en via vers sperma KI ook nog Kveikur frá Stangarlæk en Styrkur 

frá Leysingjastöðum. Duidelijk is de enorme ambitie van dit koppel en vandaar de “To the top and beyond…” 

waarderingsprijs. 

 

 

 



De Nieuwe Lichting: Fani frá Waldthorst, ruiter en eigenaresse Christa Rike 

 

In de rubriek ‘de Nieuwe Lichting’ 

bedoeld om kennis te maken met een 

aantal hengsten dat dit jaar onder het 

zadel werd goedgekeurd, waren 

aanwezig de zwartbonte Fáni frá 

Waldthorst, gefokt door Arthur 

Meerwaldt en thans in eigendom van 

Christa Rike die hem zelf verdienstelijk 

op de keuring heeft voorgesteld. Fáni 

een 9-jarige zoon van topvererver Viktor 

frá Diisa werd dit jaar – als vierganger 

getoond - gekeurd met 7,81 voor het 

exterieur en 7,72 voor de verrichtingen. 

Het verrichtingscijfer zonder telgang 

komt uit op 8,21, waarbij voor alle onderdelen, behalve de telgang een 8 werd behaald en daarbij nog een 

8,5 voor tölt en medewerkzaamheid. Daarnaast timmert Fáni ook in de sport onder zijn nieuwe ruiter dit jaar 

al aan de weg, en daar behaalde hij al 6,33 in de V1 en 6,50 in de T1.  

 

De Nieuwe Lichting: Amor frá Hinriksstöðum, ruiter en eigenaar Tom Buijtelaar 

Ook was in deze rubriek aanwezig de 

wildkleur bruine hengst met de 

prachtige houding, Amor frá 

Hinriksstöðum (2013), uit – eveneens-  

topvererver Keilir frá Miðsitju door 

Henk Peterse gefokt en in eigendom 

van Tom Buijtelaar die hem sinds dit 

jaar beginnend in de sport is gaan 

uitbrengen met al hele aansprekende 

resultaten. Amor werd gekeurd met 

een prachtige 8,39 voor het exterieur, 

met daarbij 8,5 voor hoofd,  hals-

schouder-borst, verhoudingen, benen 

en gebruik van de gewrichten en zelfs 

een 9 voor hoeven. Bij de verrichtingen een 8,5 voor de tölt en zelfs een 9 voor het langzame tempo tölt, 8,5 

voor galop, medewerkzaamheid en beeld onder de ruiter, samen uitkomend op 7,80 en een eindresultaat 

van 8,01. Zonder telgang komt de verrichtingsscore uit op 8,22. Tom legde uit dat Amor op zich wel over 

telgang beschikt maar dat hij een dermate hoog tempo tölt heeft dat het niet altijd even makkelijk is om hem 

te ‘leggen ’en voor wedstrijden focust hij daarom – begrijpelijkerwijs – liever op de tölt.  

  



De Nieuwe Lichting: Vatnar frá Lálendi, ruiter en eigenaresse Silke Kosse 

Tot slot in deze rubriek de zeer 

donkerbruine, soepele Vatnar frá Lálendi 

(2014), gefokt door Ingrid Weijers en 

Bernard van den Bogaard en  sedert enkele 

jaren in bezit van Silke Kosse die hem ook al 

verdienstelijk op wedstrijden uitbrengt en 

inmiddels sport A gekwalificeerd is in de 

V1. Vatnar is een zoon van Óðinn vom 

Habichtswald, die in 2019,  net als zijn 

moeder Óskadis vom Habichtswald in 2013,  

een eerste plaats behaalde op de WK in het 

onderdeel Fokkerij, werd gekeurd met 8,79 

in totaal en behaalt torenhoge scores in de 

sport in T2 en F1. Vatnar die volgens Silke 

altijd zijn best doet en alles leuk vindt, werd 

gekeurd met 8,29 voor het exterieur, waaronder 8,5 voor hoofd, hals-schouder-schoft, verhoudingen en 

hoeven, kwam met een verrichtingsscore van 7,82 uit op een eindresultaat van 7,92. Zonder telgang, 

waarover Vatnar wel degelijk beschikt, maar die op de keuring niet werd getoond om mogelijke blessures te 

voorkomen, komt de verrichtingsscore uit op 8,33, met daarbij 8,5 voor tölt, galop, medewerkzaamheid en 

beeld onder de ruiter. Vatnar heeft op dit moment in totaal 10 nakomelingen, waarbij hij zowel in 2018, als 

2019 als 2020 op basis van de scores van de regionale keuringen telkens het hoogst gekeurde hengstveulen 

heeft geleverd en in 2021 het hoogst beoordeelde merrieveulen, overigens  alle gefokt door stal frá Lálendi. 

Stalpresentatie frá Hinriksstöðum, Fokker van Verdienste Henk Peterse 

Aan het eind van het programma was er nog 

een uitgebreide stalpresentatie van stal frá 

Hinriksstöðum, de stalnaam van fokker 

Henk Peterse. Uit eigen fokkerij waren 

aanwezig de eerder besproken Dagur, die 

de 1e plek behaalde bij de driejarige 

hengsten van dit jaar. Daarnaast natuurlijk 

Amor, onder het zadel goedgekeurd dit jaar. 

Voorts waren er Mokka, het hoogst 

beoordeelde merrieveulen van dit jaar op 

het Fokkerij Event, weliswaar gefokt door 

partner Patty van der Kaaij maar wel met 

dezelfde stalnaam, haar moeder Lupina, 

2017 (V: Áfram vom Forstwald) en haar 

moeder Hnota, 2012 (V: Hnokki frá Felskoti) 

die thans door eigenaar Bert Collet (BE) 

ingezet wordt in de fokkerij en dragend is 

van Áfram vom Forstwald, alle drie 

prachtige, duidelijk kwaliteitsvolle merries.  

 



Verrassingsritje: Henk Peterse rijdt voor het eerst op Eilifur frá Hofi 

Dan waren er Magnus frá 

Hinriksstöðum (2007)  met zijn nieuwe 

eigenaresse Monique ten Veldhuis, die 

hem in de toekomst  vooral in de sport 

wil gaan uitbrengen. Magnus, ook een 

zoon van Starri frá Hvitanesi, is gekeurd 

met een 8,24 voor het exterieur, met 

8,5 voor hoofd, bovenlijn en kruis, 

benen, hoeven en manen en staart. En 

met 7,83 voor verrichtingen waaronder 

een 9 voor draf en 8,5 voor stap, op de 

betreffende keuring in een enorme 

slagregenbui voorgesteld door zijn 

toenmalige eigenaresse Serina 

Geurtsen.  

 

Svartur frá Hinriksstöðum, ruiter en eigenareese Toke van Branteghem 

Als vertegenwoordiger van de jonge 

generatie frá Hinriksstöðum paarden 

was er de met veel vaart voorgestelde, 

gitzwarte Svartur (V: Mjölnir frá 

Hlemmiskeiði), die in eigendom is van 

Toke van Branteghem (BE) en door 

haar werd aangekocht voor de sport, 

maar die zij inmiddels dreigt kwijt te 

raken aan broer Wannes, die de 

presentatie halverwege overnam. Niet 

aanwezig maar wel dit jaar onder het 

zadel gekeurd was Hinni frá 

Hinrikstöðum, een volle broer van 

Svartur. Hinni is in eigendom van Bram 

van Steen en Daja van Nunen en werd 

dit jaar gekeurd met 7,86 voor het 

exterieur en 7,75 voor verrichtingen, met onder andere een 8,5 voor verhoudingen, manen en staart en 

galop. Ook Hinni heeft zich al nadrukkelijk in de sport gepresenteerd. Van deze groep waren maar liefst 4 

paarden nakomelingen van stammerrie Lind vom Forstwald, die in 2017 nog werd uitgeroepen tot 

Moederdier van het jaar. Naast de eigen fok ziet Henk met enige regelmaat nog andere paarden met veel 

potentie die hij vervolgens aankoopt. Aanwezig waren dan ook Áfram vom Forstwald,  2013 (V: Trúr frá 

Wetsinghe) en Eilifur vom Hofi, 2016 (V: Narri frá Vestri-Leirárgörðum), die Henk respectievelijk in Duitsland 

en op IJsland heeft aangeschaft en vervolgens beschikbaar stelt voor de NL fokkerij. Zowel Eilifur als Áfram, 

zijn als jong paard voorgesteld op de keuring aan de hand en daar telkens goedgekeurd met een 

bovengemiddelde score voor de verrichtingen. Ook veulens van Áfram zijn al op diverse veulenkeuringen 

hoog beoordeeld en dit jaar behaalde een Belgisch gefokt veulen van Eilifur een mooie score van 8,03 op de 



keuring met een 8,20 voor de gangen. Beide hengsten  worden op dit moment getraind door Eefje Vinken die 

beide ook onder het zadel voorstelde en het is de idee dat ze alletwee de komende jaren zowel op een 

keuring onder het zadel worden voorgesteld als in de sport uitgebracht. Als speciale verrassing voor Henk 

werd hem gevraagd of hij – voor het eerst ooit – met stiekem meegebrachte helm, een ritje op Eilifur wilde 

maken. Uit deze presentatie bleek dat de fokkerij van frá Hinriksstöðum al vele jaren een vaste waarde is 

binnen de NL fokkerij en dat daaruit al diverse zeer interessante paarden zijn voortgekomen. Het mag 

duidelijk zijn dat de inzet van Henk daarbij – ook met zijn input vanuit het buitenland – een belangrijke rol 

speelt, vandaar dat het NSIJP hem eerde en waardeerde als Fokker van Verdienste voor de NL fokkerij, met 

een prachtige glazen prijs, de nodige mokken, emmers met lekkers voor alle aanwezige paarden en een bon 

voor een keuring onder het zadel.  

Eindelijk na twee jaar weer een echt Fokkerij Event, met publiek, geopende horeca en een zonovergoten 

terras. Hulde en dank aan alle deelnemers die op relatief korte termijn bereid bleken om naar Ermelo af te 

reizen om met elkaar een mooi Evenement neer te zetten en natuurlijk dank aan de lieve vrijwilligers die 

samen  hun schouders eronder zetten om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hopelijk tot volgend 

jaar! 

 

 


