
Prúður, gefokt door Toy Merx en Murielle Swaab, V: Vaðall frá Fensalir x M: Hödd frá Syòri-Brekkum, 

keuringsresultaat 7,85: exterieur 7,90 – interieur/type 7,90 – gangen 7,80. Jurycommentaar: Groot, goed 

ontwikkeld hengstveulen met veel natuurlijke töltaanleg. Toonde taktzuivere tölt tot in middentempo, maar 

in het hogere tempo miste hij wat souplesse. 

Foto: JVV Communicatie & Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gunnar van het Slingerbos, gefokt door Tim van den Akker, V: Bragi frá Litlu-Tungu 2 x M: Freyja van ’t 

Slingerbos, keuringsresultaat 7,94: exterieur 8,10 – interieur/type 7,80 – gangen 7,90. Jurycommentaar: 

Langgelijnd en lichtgebouwd hengstveulen met soepele lichtvoetige draf. Heeft tölt in de aanzet  

getoond. Het veulen liep zelfstandig en met gemiddelde reacties. 
 
Foto: JVV Communicatie en Media 

 
 

  



Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
Maximus frá Waldthorst, gefokt door Arthur Meerwaldt, V: Barón frá Waldhorst X M: Eik frá Einhamri 2, 

keuringsresultaat 7,97: exterieur 7,90 – interieur/type 8,00 – gangen 8,00. Jurycommentaar:  Krachtig 

gebouwd hengstveulen met ruime, gemiddeld hoge bewegingen bij goed gescheiden  

gangen. Toonde zich zelfstandig en met veel looplust. 

 
Foto: JVV Communicatie en Media 
 

 

 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 

  



 
 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 

 

  



Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
Brynja van ‘t Wolfseind, gefokt door Merel en Robin Riphagen, V:  Börkur frá Enni x M: Ups vom Debihof ; 

keuringsresultaat 7,64: exterieur 7,60 – interieur/type 7,80  – gangen 7,60 . Jurycommentaar: Compact, klein 

merrieveulen met meewerkend karakter en gemiddelde looplust. Toonde tölt en draf in een langzaam tempo 

en een taktzuivere galop. 

 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 

 
 

  



Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
Lukku-Lilja van de Morel, gefokt door José van Dijk-Peters, V: Máfur frá Kjarri  x M: Lýdía van de Waaldijk; 

keuringsresultaat 7,77 : exterieur 7,70 – interieur/type 7,80  – gangen 7,80. Jurycommentaar: Vriendelijk, 

meewerkend merrieveulen met een ruime draf, taktzuivere tölt en galop bij gemiddeld tempobereik. 

 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 

  



Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
Lukka frá Hinriksstöðum, gefokt door Henk Peterse en Patty van der Kaay, V: Gammur frá Hofsstaðaseli  x M: 

Brynja vom Forstwal ; keuringsresultaat 7,80: exterieur 7,90 – interieur/type 7,90  – gangen 7,70 . 

Jurycommentaar: Lang gelijnd merrieveulen met veel natuurlijke oprichting. Toonde zich meewerkend en 

met goede reacties, liet taktzuivere tölt zien in langzaam tempo, maar miste vandaag souplesse in het hogere  

tempo. 

 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 

  



 

Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
Hjartadrottning frá Fensalir II, gefokt door Christa Rike, V: Barón frá Waldthorst x M:  Valdís frá Fensalir; 

keuringsresultaat 7,87: exterieur 7,80 – interieur/type 7,90  – gangen 7,90. Jurycommentaar: Meewerkend 

merrieveulen met goede gangenverdeling en overwegend correct exterieur. Op dit moment is de merrie iets 

overbouwd. 

 
Foto: JVV Communicatie en Media 
 

 

  



Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
Soffia van ‘t Tuurkeveld, gefokt door  M. van Beek- Van den Broek, V: Kveikur frá Stangarlæk I x M: Soley frá 

Þverholti; keuringsresultaat 7,91: exterieur 8,00  – interieur/type 7,80  – gangen 7,90. Jurycommentaar:  

Harmonieus gebouwd merrieveulen met meewerkend karakter en gemiddelde reacties. Toonde een  

goede gangenverdeling en taktzuivere tölt en draf tot in middentempo. 

 
Foto: JVV Communicatie en Media 
 

  



Abba frá Hinriksstöðum, gefokt door Henk Peterse, V: Gammur frá Hofsstaðaseli  x M: Diva frá Grafarkoti ; 

keuringsresultaat 7,97: exterieur 8,00  – interieur/type 8,10  – gangen 7,90. Jurycommentaar:  Fijn gebouwd 

merrieveulen met veel uitdrukkng en looplust. Toonde tölt en draf met goede takt tot in middentempo, met 

lichtvoetige, maar iets vlakke bewegingen. 

 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 

  



Verslag in foto's van de keuring in Alphen op 10 september 2022.  
1e Plaats merrieveulens: Tigla frá Tungustöðum, gefokt door Annet en Stef van Doesburg-Van Dijk , V:  Gigjar 

frá Auðsholtshjáleigu x  M: Gína frá Tungustöðum ; keuringsresultaat 7,99: exterieur  7,90 – interieur/type  

8,10  – gangen 8,00. Jurycommentaar:  Compact gebouwd merrieveulen met stevig fundament. Toonde 

ruime draf bij zeer hoog tempobereik, actief achterhand gebruik en taktzuivere töltaanleg. Het veulen heeft 

veel looplust en is moedig. Moeder Gína frá Tungustöðum (V: Mökkur van de Waaldijk x M: Fjóla E. frá 

Tungustöðum) behaalde bovendien de hoogste beoordeling en daarmee een 1e plaats bij de in Alphen aan de 

hand gekeurde merries met een score van 7,94 (exterieur  7,9 – interieur/type  8,1  – gangen 7,9). 

 

Foto: JVV Communicatie en Media 
  



, gefokt door , V:  x M: ; keuringsresultaat : exterieur – interieur/type  – gangen . Jurycommentaar:  
 

Foto: JVV Communicatie en Media 
 


