VERSLAG JONGE HENGSTENKEURING 2022 – 4 jarige hengsten

Arður frá Álftakoti
Bij de driejarige hengsten is op de eerste plaats geëindigd de – nu al – 1,47 m gemeten vos met bles Arður frá
Álftakoti, op IJsland gefokt door Thomas Hoogenboom en Sophia Philipsen. Uiteraard behaalde ook Arður
een Bovengemiddeld bij de beoordeling van de Verrichtingen. Arðurs exterieur werd gewaardeerd met een
mooie 8,16, met daarbij een 8,5 voor hals-schouder-schoft, kwaliteit van de benen en hoeven en telkens een
8,0 voor hoofd, verhoudingen, gebruik van de gewrichten en manen en staart. Arður is een zoon van Skaginn
frá Skipaskaga en de merrie Auður frá Neðra-Seli, tevens de moeder van de eerder hoog beoordeelde Astra
frá Holtsmúla I, eveneens in het bezit van Thomas en Sophia. De prachtige hooikransen voor de
categoriewinnaars zijn gemaakt door Irma Haddink.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/_VrdakofMSM
Foto: Richard Schaaper

Prófessor frá Skurðbúðum
Op de tweede plaats bij de driejarige hengsten is geëindigd de zilverappel bruinbonte Prófessor frá
Skurðbúðum, gefokt door en in eigendom van Pim van der Sloot. Deze hengst is een zoon van V: Óðinn vom
Habichtswald x M: Príma frá Skurður en behaalde een exterieurscore van 8,04 met daarbij onder andere, als
enige op deze keuring, een prachtige 9,0 voor het – zwaarwegende – exterieuronderdeel hals-schouderschoft en daarnaast voor hoofd, verhoudingen en hoeven telkens een 8,0. Uiteraard werden ook bij Professor
de Verrichtingen als Bovengemiddeld aangemerkt.
Video: Lálendi Productions: https://youtu.be/q-xryPLtJJQ
Foto: Richard Schaaper

Vaskur frá Tungustöðum
Met een score van 8,03 voor het Exterieur en een Bovengemiddeld bij de beoordeling van de Verrichtingen is
op de derde plaats in de categorie 3-jarige hengsten geëindigd de zwartbonte Vaskur frá Tungustöðum,
gefokt door Annet en Stef van Doesburg-Van Dijk. Vaskur is een zoon van de in Nederland ter dekking
staande, doch weinig gebruikte hengst Kinnskær frá Selfossi en de merrie Bylja frá Skipaskaga. Voor de
onderdelen kwaliteit van de benen en hoeven scoorde Vaskur een 8,5 en voor de exterieuronderdelen hoofd,
hals-schouder-schoft, bovenlijn en kruis en verhoudingen telkens een 8,0.
Video: Lálendi Productions: https://youtu.be/hX1oOw23yuE
Foto: Richard Schaaper

Gídeon frá Lálendi
Met een score van 7,99 voor het exterieur eindigde in de categorie driejarige hengsten de zwarte Gídeon frá
Lálendi op de vierde plaats. Gídeon is een volle broer van Felix van Lálendi, die in de categorie vierjarige
hengsten werd gepresenteerd en behaalde net als zijn broer een Bovengemiddeld bij de beoordeling van de
Verrichtingen. Gídeon is gefokt door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers uit de hengst Vatnar frá
Lálendi en de merrie Mýkt frá Lálendi en scoorde bij de exterieuronderdelen onder andere een 8,5 voor
hoofd, bovenlijn en kruis en verhoudingen. Eigenaar van Gídeon is Marleen Merkens.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/hozcyzL_n4k
Foto: Richard Schaaper

Hvinur frá Flugumýri
In de categorie driejarige hengsten eindigde op de 5e plaats de zwarte Hvinur frá Flugumýri, gefokt op IJsland
en in eigendom van de heer Sonsma en Pim van der Sloot gezamenlijk. Hvinur behaalde een Bovengemiddeld
bij de beoordeling van de Verrichtingen en een score van 7,92 op het Exterieur. Hvinur is een zoon van de
zeer hoog beoordeelde hengst Blakkur frá Þykkvabæ I en de merrie Glóð frá Hrafnsstöðum. Bij de
exterieurbeoordeling behaalde Hvinur een 8,5 voor het gebruik van de gewrichten en telkens een 8,0 op de
onderdelen hals-schouder-schoft, bovenlijn en kruis, verhoudingen en hoeven.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/rtKJ3xKMuqY
Foto: Richard Schaaper

Dans Blíðfari frá Hvolsfelli
Op de zesde plaats is geëindigd met een Gemiddelde score voor de Verrichtingen de eveneens driejarige
wildkleur vos Dans Blíðfari frá Hvolsfelli. Dans werd gemeten op 1,43 en is op IJsland gefokt door fokker,
tevens eigenaar Therra Peperkamp. Hij is een zoon van de hengst Dagfari frá Álfhólum en de merrie Mist frá
Skeiðvöllum. Dans behaalde voor het exterieur een score van 7,93 met daarbij onder andere een 8,5 voor het
hoofd en telkens een 8,0 voor de onderdelen hals-schouder-schoft, verhoudingen, beenkwaliteit, gebruik van
de gewrichten en de hoeven en kan daarmee worden goedgekeurd voor de dekdienst.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/KIUkn3XBPFU
Foto: Richard Schaaper

Bjarni fan Blauhús
Met een score van 7,81 en een Gemiddelde beoordeling van de Verrichtingen is geëindigd op een zevende
plaats bij de driejarige hengsten de schimmelende koffievos Bjarni fan Blauhús, gefokt door en in eigendom
van Mathilde van der Bijl. Bjarni is een zoon van Þórjón frá Krá (WK Fokkerij 2017) en de merrie Skrítla frá
Foksandi. Bjarni had het hoogst beoordeelde hoofd van deze keuring, de jury waardeerde dat met een 9,0 (!).
Voor de bovenlijn en kruis, verhoudingen, het gebruik van de gewrichten en de manen en staart behaalde
Bjarni telkens een 8,0. Met deze score komt Bjarni voor goedkeuring in aanmerking. Wel moet hij daarvoor –
net als alle hengsten die voor goedkeuring in aanmerking komen – eenmalig nog een sperma-onderzoek
ondergaan.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/8d_ALPTFt9I
Foto: Richard Schaaper

Gammur frá Hofsstaðaseli
Op de 8ste plaats bij de driejarige hengsten eindigde de hengst Gammur frá Hofsstaðaseli, een op IJsland
gefokte zoon van Þór frá Torfunesi uit de merrie Gjósta frá Hofsstaðaseli. Deze hengst is in eigendom van
Henk Peterse. Gammur werd 1,35 m gemeten en beoordeeld met een Gemiddeld voor de Verrichtingen en
een score van 7,64 voor het exterieur, met daarbij 2x een 8,0 voor hals-schouder-schoft en gebruik van de
gewrichten. Goedkeuring voor de dekdienst kan plaatsvinden bij een score van 7,75 voor het exterieur en
tenminste een Gemiddeld voor de Verrichtingen.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/OM3uuNcn9n8
Foto: Richard Schaaper

Sandur frá Zijlhorst
Met een score van 7,61 en een Gemiddeld bij de beoordeling van de Verrichtingen eindigde op de 9e plaats
bij de driejarige hengsten de bruine Sandur frá Zijlhorst, gefokt en in eigendom van Wim Veldhorst. Sandur
werd beoordeeld met een 8,5 voor de hoeven en een 8,0 voor kwaliteit van de benen en manen en staart.
Sandur is een zoon van de hengst Áfram vom Forstwald en een van de twee zonen van Áfram die op deze
keuring werden voorgesteld. Moeder van deze hengst is de merrie Salka van het Koningshof. Gezien de score
voor het exterieur komt deze hengst nu nog niet voor goedkeuring in aanmerking.
Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/OmWo74JEwAM
Foto: Richard Schaaper

