
Dans van ‘t Schermereylandt, gefokt door Leyntje Melse, V:  Mjölnir frá Skoti x M: Drottning frá Hjallalandi; 
keuringsresultaat 7,72: exterieur 7,7 – interieur/type 7,8 – gangen 7,7.  
Jurycommentaar: Meewerkend hengstveulen met veel natuurlijke töltaanleg bij gemiddelde souplesse en 
laag tempobereik. Is op dit moment duidelijk overbouwd. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

 
  



Eyþór van Lakenstein, gefokt door Serina Geurtsen, V: Arthúr frá Baldurshaga x M: Elisa frá Holtsmúla 1 
keuringsresultaat 7,81: exterieur 7,8 -  interieur/type 7,6  – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Overwegend correct gebouwd hengstveulen met zekere draf tot in hoog tempobereik en 
goede takt in de galop. Het veulen toonde kleine aanzetten tölt en had vandaag wat zelfstandiger mogen zijn. 
 

Foto: Robin Riphagen 
 

  



 
Sesar frá Álftakoti, gefokt door Thomas Hoogenboom en Sophia Philipsen, V:  Kveikur frá Stangarlæk 1 x M:  

Salsa frá Skeiðvöllum; keuringsresultaat 7,81: exterieur 7,9 – interieur/type 7,7  – gangen 7,8. 

Jurycommentaar: Overwegend harmonieus gebouwd hengstveulen met goede takt in draf en galop en tölt 

aanzetten in de overgangen. Toonde zich vandaag kalm en meewerkend, maar met gemiddelde looplust. 

Foto: Robin Riphagen 
 

  



Galsi frá Sælandi, gefokt door stoeterij Sæland, V: Svartur vom Maischeiderland x M: Gína vom Aller Leinetal; 
keuringsresultaat 7,82: exterieur 7,8 – interieur/type 7,9 – gangen 7,8. Jurycommentaar: Meewerkend 
hengstveulen met veel laterale aanleg. Toonde veel taktzuivere tölt tot in middentempo, 
 maar bleef wat vierslag in draf en galop. 
 

Foto: Robin Riphagen 
 

  



Bör frá Eplasystrum, gefokt door A.F.G.M. Appel en M.H.D. Appel, V:  Máni van de Waaldijk x M: Fenja von 
Avalon; keuringsresultaat 7,82: exterieur  8,0 – interieur/type 7,6  – gangen 7,8. Jurycommentaar: 
Harmonieus gebouwd hengstveulen met goede gangenverdeling. Toonde soepele tölt en draf in  
langzaam tot middentempo maar miste wat energie tijdens de presentatie. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Gabríel frá Álftakoti, gefokt door Thomas Hoogenboom en Thomas Grégoire, V: Víðar frá Skör x M: Gletta frá 
Þverholti; keuringsresultaat 7,84: exterieur 7,7 – interieur/type 7,9  – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Overwegend correct gebouwd hengstveulen met goede gangenverdeling. Toonde veel tölt 
en draf met geode takt tot in middentempo., bij iets vlakke bewegingen. Toonde veel looplust en fijne  
reacties. 
 

Foto: Robin Riphagen 
 

  



Árós frá Marrondale, gefokt door Maryse Lindeman-Bijloo, V: Hraunar frá Hrosshaga x M: Ronja frá 
Marianesminde; keuringsresultaat 7,85: exterieur 7,8 – interieur/type 7,8  – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Fijngebouwd, wat klein hengstveulen met gemiddelde looplust. Toonde tölt en draf met 
goede takt en soepele, ruime bewegingen bij gemiddeld tempobereik. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Sær van ‘t Schermereylandt, gefokt door Leyntje Melse, V: Mjölnir frá Skoti x M: Strympa frá Dýragarði; 
keuringsresultaat 7,92: exterieur 7,8 – interieur/type 7,9  – gangen 8,0. Jurycommentaar: Langgelijnd 
hengstveulen met veel looplust en snelle reacties. Toonde tölt en draf tot in hoog tempo  
bij actief achterhand gebruik. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

 
 
  



Davíð frá Álftakoti, gefokt door Bert en Thomas Hoogenboom, V:  Stelkur frá Holtsmúla 1 x M: Diljá frá 
Nýttland; keuringsresultaat 7,93: exterieur 8,0 – interieur/type 7,9  – gangen7,9 . Jurycommentaar: 
Lichtgebouwd hengstveulen met zeer veel natuurlijke töltaanleg. Toonde draf in een langzaam  
tempo en galop met gemiddelde souplesse. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Léttir van ‘t Schermereylandt, gefokt door Leyntje Melse, V: Mjölnir frá Skoti x M: Litla-Svört frá Reykjavík; 
keuringsresultaat 7,95: exterieur 8,0 – interieur/type 8,0  – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Goed ontwikkeld krachtig hengstveulen met veel looplust en snelle reacties. Toonde draf 
met goede takt en actief achterhand gebruik, bij gemiddelde schoudervrijheid in tölt en galop. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Atlas van Arkenheem gefokt door Bowie Hagen, V: Hraunar frá Hrosshaga x M: Aldís frá Halakoti; 
keuringsresultaat 7,98: exterieur  8,1 – interieur/type 8,0  – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Hamonieus, licht gebouwd hengstveulen met opwaartse balans in alle gangen, maar miste 
vandaag wat tempobereik. Toonde zich meewerkend en met goede reacties. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

 

  



Viktor frá Stóra Haga, gefokt door Noa van den Langenberg, V: Styrkur frá Leysingjastöðum II x M: Viktoria frá 
Waldthorst; keuringsresultaat 8,02: exterieur 7,9 – interieur/type  8,0 – gangen 8,1. 
Jurycommentaar: Langgelijnd krachtig gebouwd hengstveulen met veel energie. Toonde goed gescheiden 
gangen bij hoop tempobereik en veel souplesse in tölt. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Grísi van IJslanderij de Sijphoeve, gefokt door Ineke de Groot, V: Arion frá Rosagrund x M: Gáfa van IJslanderij 
de Sijphoeve; keuringsresultaat 8,07: exterieur 7,9 – interieur/type 8,0  – gangen 8,2.  
Jurycommentaar:  Langbenig hengstveulen met meewerkend karakter. Toonde tölt en draf met goede takt, 
veel souplesse en hoog tempobereik. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

 

 
 


