
VERSLAG JONGE HENGSTENKEURING 2022 – 4 jarige hengsten 

 

Friðrik frá Lálendi 

En op de eerste plaats bij de vierjarige hengsten eindigde de bruine Friðrik frá Lálendi, net als de als 2e 

geplaatste Felix frá Lálendi gefokt door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers. Friðrik is in eigendom van 

Bianca Cornielje-Tak en werd door zijn eigenaresse zelf, zeer aansprekend voorgesteld. 

Friðrik eindigde op deze keuring als hoogst beoordeelde hengst met een exterieurscore van 8,17, met daarbij 

een 8,5 voor hoofd en verhoudingen en een 9,0 voor manen en staart. Overigens werd Friðrik ook al in 2018 

het hoogst beoordeelde hengstveulen van zijn jaargang. Ook Friðrik is een zoon van Vatnar frá Lálendi en zijn 

moeder is de merrie Krás vom Forstwald, zij is ook de moeder van de merrie Mýkt frá Lálendi, van wie de 

hengsten Felix en Gídeon eveneens werden (goed)gekeurd op deze jonge hengstenkeuring. Vanzelfsprekend 

werden ook de Verrichtingen van Friðrik beoordeeld met een Bovengemiddeld. 

Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/EcYKYetxOZA 

Foto: Richard Schaaper 

  

https://youtu.be/EcYKYetxOZA


Felix frá Lálendi 

 

Op de 2e plaats bij de vierjarige hengsten eindigde de zwarte Felix frá Lálendi, één van de drie zonen van 

Vatnar frá Lálendi die op deze keuring werden beoordeeld. Felix is gefokt door Bernard van den Bogaard en 

Ingrid Weijers uit de merrie Mýkt frá Lálendi, tevens de moeder van de hengst Gídeon frá Lálendi die in de 

categorie driejarige hengsten werd gepresenteerd, en daarmee dus diens volle broer. Felix is in eigendom 

van Ivo Cleuren en werd beoordeeld met een 8,10 voor het exterieur, waaronder een 8,5 voor bovenlijn en 

kruis en hoeven en een Bovengemiddeld bij de beoordeling van de Verrichtingen.  

Video: Lálendiproductions, https://youtu.be/GVam7SXlG68 

Foto: Richard Schaaper 

 

  

https://youtu.be/GVam7SXlG68


Balli frá Bæ 2 

Met een score van 8,08 voor het exterieur en een Bovengemiddelde beoordeling van de verrichtingen 

eindigde dit keer op de 3e plaats de wildkleur vosbonte Balli frá Bæ 2, gefokt op IJsland en in eigendom van 

Monique Cox. Balli is een zoon van V: Álfgrímur frá Syðri-Gegnishólum x M: Blika frá Nýjabæ, tevens de 

moeder van de bekende hengst Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3. Balli werd 1,44 gemeten en behaalde onder 

andere een 8,5 voor kwaliteit van de benen en de hoeven. Ook vorig jaar werd deze hengst – toen als 

driejarige - beoordeeld en behaalde op dat moment een Gemiddeld als beoordeling van de Verrichtingen en 

een score van 7,98 voor het exterieur. Daarmee waardeerde Balli zich duidelijk op ten opzichte van het jaar 

ervoor. 

Video: Lalendi Productions, https://youtu.be/ZzJMxOnqsHg 

Foto: Richard Schaaper 

 

https://youtu.be/ZzJMxOnqsHg


 

Kappi frá Hinriksstöðum 

Op de vierde plaats is geëindigd de, door Henk Peterse gefokte, bruine Kappi frá Hinriksstöðum. Kappi, een 

vierjarige zoon van V: Áfram vom Forstwald x M: Lind vom Forstwald, werd beoordeeld met een Gemiddeld 

voor de Verrichtingen en een 7,66 voor het exterieur, met daarbij een 8,5 voor bovenlijn en kruis. Ook met 

deze score komt Kappi dit jaar in ieder geval nog niet voor goedkeuring in aanmerking.  

Video: Lálendi Productions, https://youtu.be/d-fblJT3biQ 

Foto: Richard Schaaper 

 

 

 

  

https://youtu.be/d-fblJT3biQ


Bambi van de Lichtenbelt  

De vijfde plaats was voor de zilverappel wildkleur zwarte Bambi van de Lichtenbelt, gefokt door Tamar 

Landheer uit de hengst Fákur frá Horni I en de merrie Silfurmey frá Arabæjarhjáleigu. Ook Bambi werd 

gemeten met een schofthoogte van 1,34 m en beoordeeld met een Gemiddeld voor de Verrichtingen. Het 

exterieur werd beoordeeld met een totaalscore van 7,50 waarbij de 8,5 voor het gebruik van de gewrichten 

en ook voor manen en staart de meest opvallende punten waren. Om voor goedkeuring in aanmerking te 

komen, is volgens de geldende normen een score van 7,75 voor het exterieur de minimumnorm.  

Video: Lalendi Productions   https://youtu.be/VhMC5e7cZl4 

Foto: Richard Schaaper 

 

 

  

https://youtu.be/VhMC5e7cZl4


Ánar frá Ástríðuhofi 

Bij de vierjarige hengsten eindigde op de 6e plaats Ánar frá Ástríðuhofi, een wildkleur bruine zoon van Freyr 

frá Vindhóli en Elja frá Lean, gefokt door Loet Gerritsen - Van de Hoeve. Ánar, die werd voorgesteld door Jet 

van de Hoeve, werd vorig jaar nog gekeurd met een score van 7,78, maar zat op dit moment kennelijk in een 

iets mindere ontwikkelingsfase want zijn exterieur werd nu beoordeeld met een 7,64 met enerzijds een 8,5 

voor hoofd en hals-schouder-schoft en anderzijds slechts een 6,5 voor verhoudingen. Ánar werd dit jaar door 

de jury overigens een centimeter kleiner (1,34) gemeten dan het jaar ervoor. Deze gemeten hoogte heeft  

volgens de geldende juryrichtlijnen consequenties voor de mogelijke scores voor verhoudingen. Ook in de 

verrichtingen kon Ánar dit jaar minder overtuigen en behaalde een Ondergemiddeld voor de verrichtingen, 

waar dit in 2021 nog Gemiddeld was.  

Video: Lálendi Productions:  https://youtu.be/HcReCAEbR-c 

Foto: Richard Schaaper 

 

 

https://youtu.be/HcReCAEbR-c

