
Verslag Fokkerij Event, in onderdelen 

Alle foto’s zijn gemaakt door Patty van der Kaaij 

Merrieveulens 

Uiteindelijk waren 6 fokkers met hun merrietjes afgereisd naar het Fokkerij Event. Alle merrieveulens 

waren eerder beoordeeld en behaalden toen een score van 7,90 of hoger. Op het Fokkerij Event 

worden geen nieuwe scores maar een plaatsbepaling gegeven. Het is een feit dat nagenoeg altijd de 

volgorde op het Fokkerij Event verandert ten opzichte van de eerdere scores op de regionale 

keuringen. Dat geeft nog maar weer eens duidelijk aan dat het echt gaat om een momentopnames, 

veulens laten zich zo’n dag wat minder of juist wat beter zien, zitten in een andere ontwikkelingsfase, 

zijn soms overbouwd geraakt. Ook zit er soms best een groot leeftijdsverschil tussen veulens; 

geboren in april of in juli, ook dat kan best wat uitmaken qua ontwikkelingsfase. Sowieso is het 

Fokkerij Event een feestje en zijn het allemaal erg leuke veulens. Voor alle deelnemende veulens is er 

in ieder geval altijd een persoonlijk tegeltje met de naam van het veulen, gemaakt door Venus van 

Asperen, naast de felbegeerde Event mok, dit keer met een mooie foto van Iris van Velzen. 

Deze keer eindigde op de zesde plaats Kæti frá Ævintýri, isabelbont, V:Mjölnir frá Bessastöðum x M: 

Kráka frá Ævintýri, fokker stoeterij Ævintýri. Eerder gekeurd in De Mortel met een score van 8,01.  

Op de vijfde plaats kwam uit Rás van Lakenstein, V: Kveikur frá Stangarlæk 1 x M: Drífa frá Þúfu, 

fokker Serina Geurtsen. Eerder gekeurd in Hazerswoude-dorp met een score van 8,05.  

De 4e plaats was voor Ísafold frá Nýttland, zwart, V: Styrkur frá Leysingjastöðum II x M: Líst frá 

Nýttland gefokt door de combinatie Heerema – Donderwinkel – Smeeing. Ísafold werd eerder 

beoordeeld in Hazerswoude-dorp en behaalde toen een score van 8,03. 

Op de 3e plek eindigde Tigla frá Tungustöðum, zwartbont, V: Gígjar frá Auðsholtshjáleigu x M: Gina 

frá Tungustöðum, fokkers Stef en Annet van Doesburg-Van Dijk. Tigla werd eerder beoordeeld op de 

keuring in Alphen met een score van 7,99. De jury benoemde in het bijzonder een zeer hoog 

tempobereik in draf en ruime bewegingen. 

 



Op de 2e plaats kwam uit Fífla frá Fjórum, wildkleur zwart, V: Aðall frá Hagahofi x M: Saga frá Fjórum, 

fokkers Marjolein Breukhoven en Roel Nijssen. Fífla werd in Zwiggelte beoordeeld met een score van 

7,97. De jury benoemde in het bijzonder haar lange benen en opvallend verende, gedragen draf. 

 

De eerste plaats was - overigens nek-aan-nek met Fífla aldus de jury - voor Fenja frá Breiòablik (op 

bijgaande foto), zwart, V: Stelkur frá Holtsmúla x M: Fina frá Breiðablik, fokker Dester van Nunen. 

Fenja werd in Hazerswoude-dorp beoordeeld met een 7,92 en de jury oordeelde onder meer dat 

haar exterieur verbeterd was ten opzichte van de eerdere keuring. Fenja toonde onder andere veel 

soepele tölt met een hoog tempobereik.  

 

 

  



Voor het winnende veulen was er een bon voor een gratis Veulenkeuring, het tegeltje en een 

heerlijke hooikrans als altijd gemaakt door Irma Haddink. 

 

 

hengstveulens 

Maar liefst 14 hengstveulens hadden de weg naar Ermelo gevonden en dat was voor de jury, 

bestaande uit Bram van Steen, Henk Peterse en Arielle Withaar nog wel even een klus om die in de 

juiste ‘dag’volgorde te plaatsen. 

Bij het bekijken en beluisteren van het jurycommentaar zijn er een aantal zaken die in belangrijke 

mate meespelen. De jury ziet graag tempobereik in gangen als de draf en de tölt. Snelle reacties en 

energie worden op prijs gesteld en het makkelijk afwisselen van tölt en draf zijn echt een pré, zeker 

als beide gangen in een hoog tempobereik worden getoond. Uiteraard zijn daarnaast ook ruimte, 

souplesse en hoge bewegingen van belang. De gangen leggen bij de beoordeling sowieso het meeste 

gewicht in de schaal en vormen de helft van de score. Kruisgalop wordt niet graag gezien, net zo min 

als een afgestoken staart, hetgeen spanning bij een veulen betekent en de verrichting vertekent, 

daarentegen worden oprichting, een naar bergop neigende manier van bewegen en flexibiliteit in de 

hoofd-hals verbinding juist wel gewaardeerd. 

Als 14e eindigde de door Leyntje Melse gefokte Sær van ’t Schermereylandt, zwart, V: Mjölnir frá 

Skoti x M: Strympa frá Dyrargarði. Op de keuring in Hazerswoude-dorp werd Sær beoordeeld met 

een 7,92. Of het hielp dat hij – eenmaal op zichzelf aangewezen - lak had aan de begrenzing van de 

baan door de ruimere kant van de bak te kiezen? Het mag overigens wel opvallend heten dat er 

doorgaans elk jaar precies één veulen is dat de (plastic lint) omheining een keer tart.  

Op plaats 13 kwam Sammi frá Zijlhorst uit, zwartbont, gefokt door Wim Veldhorst uit V: Æsir frá 

Hesta Gard ‘Hekla’ x M: Salka van het Koningshof. In Zwiggelte werd Sammi beoordeeld met een 

score van 7,94. 

Plaats 12 was er voor Skalli Örn frá Fjórum, vos, gefokt door Marjolein Breukhoven en Roel Nijssen 

uit de M: Friðardufa frá Fjórum x V: Töfri fran Sundabakka, in Zwiggelte beoordeeld met een 7,92. 



De 11e plaats was er voor Léttir van ’t Schermereylandt, vos, eveneens gefokt door Leyntje Melse en 

evenals Sær een zoon van V: Mjölnir frá Skoti x M: Litla-Svört frá Reykjavík. Léttir was al bijna zo 

groot als zijn – niet al te grote – moeder en werd in Hazerswoude beoordeeld met een 7,95. 

Rubín frá Ævintýri, kastanjebruin, net als merrieveulen Kæti gefokt door Arnout Bakker en Ellen 

Meesters van stoeterij Ævintýri behaalde de 10e plaats. Rúbin heeft Tango - x Rós frá Ævintýri als 

ouders en werd eerder gekeurd in De Mortel met een score van 7,95. 

Op plaats 9 plaatste de jury Demantur frá Fensalir II. Demantur, zwart, werd gefokt door Christa Rike 

met als V: Ási frá Hvanneyri x M: Diva frá Gröf I. In Alphen behaalde Demantur een score van 7,98. 

Plaats 8 was er voor Maximus frá Waldthorst, ook zwart, M: Eik frá Einhamri 2 x V: Barón frá 

Waldthorst. Maximus werd gefokt door Arthur Meerwaldt en behaalde in Alphen een score van 7,97. 

Op de 7e plaats eindigde Selur frá Mjolkurbúi, gefokt door Elsbeth Bijster. Selur, zwart, heeft V: 

Bragur frá Miðsitju x M: Skör frá Litlu-Brekku als ouders en werd in Zwiggelte beoordeeld met een 

score van 7,99. 

Plaats 6 werd ingenomen door de zelfbewuste, valkbonte Æstur frá Ævintýri, gefokt door Arnout 

Bakker en Ellen Meesters. Ook Æstur is een zoon van Tango frá Ævintýri x M: Æsing frá Ævintýri en 

werd eerder in De Mortel beoordeeld met een score van 7,99. 

Op plek 5 werd ingedeeld Rúnar frá Marrum, voor de verandering weer zwart, gefokt door Ilse 

Bosma uit M: Sylgja x V: Skagfjörd frá Skáney. In Zwiggelte werd Rúnar eerder beoordeeld met een 

7,96. 

Plaats 4 werd toegewezen aan de wildkleurzwarte Grisi van IJslanderij de Sijphoeve, het winnende 

hengstveulen op de keuring in Hazerswoude-dorp, toen met een score van 8,07. Grisi is een zoon van 

V: Arion frá Rosagrund x M: Gáfa van IJslanderij de Sijphoeve en werd gefokt door Ineke de Groot. 

Op de derde plaats eindigde Matthías frá Lálendi, gefokt door Bernard van den Bogaard en Ingrid 

Weijers. Matthías is uiteraard weer zwart en heeft als V: Börkur frá Enni en M: Mýkt frá Lálendi. Op 

de keuring in Zwiggelte eindigde hij met een score van 8,12 en al vond de jury hem nog steeds lang 

gelijnd, licht gebouwd en met ruime, hoge bewegingen, anders dan in Zwiggelte liet hij deze keer – 

overigens net als thuis - geen stap tölt zien.

 



De tweede plaats was er voor Atlas van Arkenheem, een bruine zoon van V: Hraunar frá Hrosshaga x 

M: Aldís frá Halakoti. Atlas is gefokt door Bowie Hagen en behaalde in Hazerswoude-dorp een score 

van 7,98. De jury vond hem elegant, licht gebouwd en hij toonde zich lichtvoetig met veel souplesse 

in tölt en draf. 

 

Tot slot op de eerste plaats, weliswaar weer zwart, maar wel met een duidelijke kol, Viktor frá Stóra 

Haga (twee foto's), gefokt door Noa van den Langenberg, V: Styrkur frá Leysingjastöðum II x M: 

Viktoria frá Waldthorst, in Hazerswoude-dorp gekeurd met een eindresultaat van 8,02. De jury gaf als 

commentaar: een hoog opgericht, krachtig veulen met een rond voorbeen, dat tölt en draf toonde bij 

een hoog tempobereik. 

 



Bij de presentatie nog een hele prestatie met maar liefst 14 hengstveulens (en moeders) tegelijk in 

de baan. 

 

 

 

  



Dagkampioen veulens 

 
Een prachtig moment, de strijd om het dagkampioenschap tussen hoogst beoordeelde 

merrieveulen Fenja frá Breiðablik, gefokt door Dester van Nunen en hoogst beoordeeld 

hengstveulen Viktor frá Stóra Haga, gefokt door levenspartner Noa van de Langenberg, 

samen de drijvende krachten achter hengstenhouderij Van Nunen. Viktor frá Stóra Haga 

werd uitgeroepen tot dagkampioen. 

 

           
  



hoogst beoordeelde merrie en hengst(en). 

Dit jaar werden in totaal 10 Nederlands gefokte paarden onder het zadel voorgesteld op diverse 

keuringen, nagenoeg allemaal in het buitenland, 7 hengsten en 3 merries. 

Hoogst beoordeelde merrie werd dit jaar met 7,89 Þokkadís frá Telmustöðum, gefokt door Marius 

MacKenzie. Þokkadís heeft als V: Hnokki frá Fellskoti x M: Telma frá Auðholtshjáleigu (wat ook de 

moeder van de zeer hoog gekeurde Maximus frá Telmustöðum is). Þokkadís werd voorgesteld op een 

keuring in DK en is verkocht aan een bekende Deense sportruiter.  

Voorts werd ook de door Marcel Ruisbroek gefokte Spúgý frá Libèrté, V: Spuni frá Vesturkoti, de 

hengst die vorig jaar de titel hoogst beoordeelde Nederlands gefokte hengst behaalde, nogmaals op 

een keuring in Duitsland voorgesteld en behaalde daarbij een eindscore van 8,17, 3 honderdste 

hoger dan de beoordeling van vorig jaar. Ook Spúgý is inmiddels verkocht naar Zuid Duitsland en 

beide paarden waren dan ook begrijpelijkerwijs niet aanwezig. 

Wel aanwezig was de hengst Nædingur frá Loar, gereden door (mede-)eigenaresse Demi Brummel en 

gefokt door Jamila Brummel. Ook Nædingur, geboren in 2015 (7 jaar oud) behaalde dit jaar op de 

keuring in Duitsland een eindscore van 8,17 onder het zadel van Þórður Þorgeirsson. Vader van 

Nædingur is Djákni frá Flagbjarnarholti en zijn moeder is Næla van ’t Ilperveld. 

 

Nædingur haalde op de najaarskeuring Verden II een prachtige score van 8,25 voor het exterieur met 

8,5 voor hoofd, gebruik van de gewrichten, hoeven en manen en staart en zelfs een 9 voor de 

bovenlijn en kruis. De verrichtingen kwamen uit op 8,12 met 8,5 voor de galop, medewerkzaamheid, 

beeld onder ruiter en stap, tölt, draf, en langzame galop een 8. 

Daarnaast heeft Nædingur samen met Demi dit jaar al wat wedstrijdervaring op gedaan en is 

uitgeroepen tot Nederlands Kampioen in de T5 en V3 en won daarnaast ook al het 

Viergangenklassement in de Sport C, bepaald een vliegende start.  



Demi vertelde dat zij hoopt zich de komende tijd samen met Nædingur te ontwikkelen richting sport 

A en dat met name zijn fijne karakter echt in het oog springend is. Tot nu toe heeft hij heel beperkt 

gedekt maar er wordt zeker over nagedacht om hem komend jaar ter dekking te zetten al is de vorm 

waarin op dit moment nog niet helemaal zeker. 

Voor Nædingur was er een emmer met lekkere dingen, een mooie NSIJP deken die altijd wordt 

uitgereikt aan Nederlands gefokte paarden die op een keuring onder het zadel een score van 8,0 of 

hoger hebben behaald, en voor fokker en eigenaren naast een tastbare herinnering, een bon voor 

een gratis keuring onder het zadel en natuurlijk de Fokkerij Event mok. 

 

 

 

  



Int(r)o Futurity. 

Een mooie en leuke manier om een paard kennis te laten maken met wedstrijden kan zijn deelname 

aan een Futurityproef, deze proeven zijn bestemd voor 5- en 6-jarige paarden en – naar leeftijd - 

onderverdeeld in gangen en töltproeven. In deze proef staat het geheel vrij om de gangen te laten 

zien in een volgorde en/of tempo dat de ruiter goeddunkt gezien (de ontwikkeling) van het paard. Zo 

mag een ruiter bijvoorbeeld de galop 'gebruiken' om het paard daarna beter te laten zien in tölt en 

ook mag men in de gangenproeven zelf bedenken welke gang op welke hand wordt gereden. Bij de 

tölt futurityproeven is het de bedoeling dat alle töltonderdelen op beide handen worden getoond. 

De gangenproeven worden in beginsel alleen in de baan gereden bij de töltproef is dat veelal met 2 

tegelijk in de baan. 

Gedurende de proef wordt deze mondeling becommentarieerd en beoordeeld door een (of twee) 

juryleden die zowel ingevoerd zijn in de beoordeling van fokkerijkeuringen als van sportproeven.  

Gekeken wordt naar aanleg en talent en soms wordt de ruiter gevraagd nog iets specifieks te laten 

zien, indien mogelijk. Het gaat om de hoofdlijn, kleine haperingen, tijdelijke taktfoutjes en/of 

sprongen zijwaarts worden niet 'meebeoordeeld'.  

Het commentaar, de beoordeling, werd verzorgd door Bram van Steen. Dat was dit keer geen 

beoordeling op punten, maar vooral gericht op het geven van commentaar met als bedoeling 

enerzijds het publiek te laten zien wat een Futurityproef kan inhouden en ook een beetje bedoeld 

om deze jonge hengsten voor te stellen.  

Als eerste kwam in de baan Tango frá Ævintýri, 5 jaar oud, die zich liet zien in een 4-gangen 

Futurityproef. Tango werd gereden door Ellen Meesters die hem - samen met Arnout Bakker - zelf 

heeft gefokt. Tango is een zoon van de bekende 5-gangen sporthengst V: Bassi frá Efri -Fitjum x M: 

Wylers Óskadís frá Aquadraat, ook een onder het zadel gekeurde merrie en werd in 2021 op de jonge 

hengstenkeuring beoordeeld met een 8,07 voor het exterieur, met daarbij onder andere telkens een 

8,5 voor kwaliteit van de benen, hoeven en manen en staart. 

 



Na afloop van de proef vertelde Ellen dat het de bedoeling is dat Tango in de toekomst haar nieuwe 

sportpaard wordt; de eerste veelbelovende schreden in die richting heeft deze combinatie al gezet 

door een mooie 5.77 te scoren in de V3 op de NK dit jaar. Ook zijn de fokkers voornemens om hem in 

het komend jaar op een keuring voor te stellen en hij heeft inmiddels al enkele nakomelingen. Twee 

daarvan, Rúbin en Æstur frá Ævintýri, waren vandaag ook aanwezig bij de voor het Fokkerij Event 

uitgenodigde veulens.  

Als tweede kwam in de baan de 6-jarige, zwarte, Börkur frá Enni, gefokt op IJsland uit de hengst 

Trymbill frá Stora-Ási en moeder Sending frá Enni, Börkur is als veulen geïmporteerd door Linda 

Roosen die hem ook sedertdien in bezit heeft gehad en was slechts enkele dagen tevoren van 

eigenaar en daarmee ook trainster gewisseld. Börkur werd - vooral vanwege die recente 

trainerswissel - door Marion Duintjer gereden in een Töltfuturityproef, maar is van nature een 

vijfganger. Bij aanvang was er nog even een organisatorisch misverstand waardoor er plots twee 

paarden in de baan reden die elk voorzien waren een verschillende proef te rijden. 

 

Börkur die - zo vertelde Marion - zal worden voorbereid op een keuring onder het zadel in 2023, 

komt vermoedelijk daarna beschikbaar voor de fokkerij en zal aansluitend worden doorgetraind als 

wedstrijdpaard. Ook Börkur werd - dit jaar - aan de hand op exterieur beoordeeld met een 7,99 als 

eindresultaat, met daarbij onder andere een 8,5 voor bovenlijn en kruis. Ook van Börkur, die al 

enkele jaren in Nederland heeft gedekt, was een hoog beoordeeld veulen op het Fokkerij Event 

aanwezig, Matthías frá Lálendi. 

Als laatste kwam - andermaal - in de baan de opvallend grote (1,50 m gemeten), krachtig gebouwde, 

bruine Mars frá Flettuvöllum (2016) een zoon van V: Óðinn vom Habichtswald en de M: Mörk frá 

Flettuvöllum, gefokt door Anton van Kamp en Saskia Rensen en gereden door Pim van der Sloot. Pim 

(en Mars) houden wel van een showtje terwijl hij een 4-gangen Futurityproef reed en het publiek 

waardeerde dat met een enthousiast applaus. Ook Mars werd dit jaar op exterieur beoordeeld en 

behaalde toen een score van 8,09 met daarbij onder andere een 8,5 voor bovenlijn en kruis en 

kwaliteit van de benen. Ook heeft hij inmiddels zijn eerste schreden op het wedstrijdcircuit achter de 

rug met een mooie score van 6,20 in de V2 op de recente wedstrijd in Zwiggelte.  



Desgevraagd naar de plannen met Mars gaf Pim glunderend aan 'the sky is the limit'. ... 

 

Bram van Steen becommentarieerde de drie proeven (en paarden) met onderhoudend en 

opbouwend commentaar en na afloop was er per paard een 'emmer met inhoud' en natuurlijk de 

Event mok voor de ruiters. 

  



Presentatie NL gefokte sportpaarden 2022 

Deze prijzen werden dit jaar uitgereikt aan de fokkers en eigenaren van de Nederlands gefokte T1, 

T2, V1, F1 en Telgang sportpaarden die in 2022 op Worldranking sportwedstrijden het best hebben 

gepresteerd. 

Voor alle sportprijzenwinnaars was er een aandenken, een bon voor gratis deelname aan de NK 

2023, een emmer met inhoud voor het paard, een sjerp en natuurlijk de Fokkerij Event mok. 

Hoogst scorende Nederlands gefokte paarden in de Sport - T1  

 

De prijs voor het best presterend sportpaard in de T1 ging dit jaar naar Hjarrandi frá Aldenghoor, 13 

jaar oud, gefokt door Odette Nijssen zelf en ook in eigendom van én gereden door Odette. 

Vader van de gitzwarte Hjarrandi is Bragi frá Aldenghoor, een zeer bekende sporthengst van Odette 

waarmee ze ook in het verleden heeft deelgenomen aan WK's. De moeder is Hesting frá Aldenghoor. 

De hoogste score van dit jaar behaalde Odette met Hjarrandi op Mittel Europäische Meisterschaften, 

7,37 in de selectie van de T1, hetgeen haar een plek in de B-finale opleverde. 

Desgevraagd vertelde Odette dat haar doel met Hjarrandi voor de komende tijd is om alles nog weer 

wat verder te verfijnen. Hier is duidelijk een ware trainer aan het woord die bij voortduring bezig 

blijft om zichzelf en daarmee haar paard blijvend verder te ontwikkelen. 

Ook voor Hjarrandi en Odette waren er natuurlijk de sjerp, mok, emmer, bon en een aandenken. 

Aansluitend aan deze prijsuitreiking bleef Odette te paard en gaf nog een korte clinic over het rijden 

van tölt. Een paard met tölt fokken, is nog geen töltend paard rijden, daar zit nog een lange weg 

tussen en dat heeft Odette in een - door het publiek zeer gewaardeerde clinic - samen met Hjarrandi 

aanschouwelijk gedemonstreerd; een mooi educatief intermezzo. 

 

 



Hoogst scorende Nederlands gefokte paarden in de Sport - V1 

Voor de V1 was dat Prinsessa van ’t Slingerbos - 11 jaar oud – gefokt door Tim van den Akker. 

Prinsessa wordt gereden en is in eigendom van Marian Timmerman, die Prinsessa voor Tim heeft 

ingereden en vervolgens zo onder de indruk van haar was, dat ze haar van hem heeft gekocht. 

Prinsessa is zwart en een dochter van V: Skruður frá Litlalandi x M: Kvika van de Waaldijk. Haar 

hoogste score dit jaar in de V1 was 6,80, gereden op de wedstrijd Hermkushof; daarnaast behaalde 

deze combinatie de winst in het Viergangen klassement Sport A op de NK. Fokker Tim van den Akker 

was niet aanwezig maar Marian vertelde dat haar doel met Prinsessa vooral is gericht op nog verdere 

verbetering in het rijden en verder versterken van de achterhand. Met haar fokken is wat Marian 

betreft geen optie, Prinsessa 'is niet zo van de mannen' kwam er nogal nuchter uit, die boeien haar in 

het geheel niet. 

 

 

 

  



Hoogst scorende Nederlands gefokte paarden in de Sport - F1 

De inmiddels 12 jarige, wildkleurzwarte hengst Barón frá Waldthorst werd gefokt door Arthur 

Meerwaldt en onder het zadel gekeurd met een totaal van 8,26. Barón is in eigendom van en wordt 

gereden door Christa Rike. Barón, een zoon van V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, behaalde 

samen met Christa dit jaar als hoogste score in de F1 een 6,63 op het Icehorse festival in DK en werd 

daarnaast ook Nederlands Kampioen F1. Deze combinatie scoort overigens ook nog verdienstelijk in 

de T1 met een hoogste score van 6,50. 

Christa toonde zich vooral onder de indruk van de positieve medewerkzaamheid van Barón en wil 

heel graag de komende periode samen met hem verder doorgroeien in de sport met uiteraard - als 

alles meezit - ook WK deelname hopelijk in het verschiet. 

Voorzien van sjerp, emmer met inhoud, mok, bon en aandenken verliet Barón de baan om er later 

nog een keer weer in terug te keren voor een volgend optreden. 

 

  



Hoogst scorende Nederlands gefokte paarden in de Sport - Telgang 

Dit jaar gaat de prijs voor de best scorende telganger naar Remba frá Skogi – 15 jaar oud – gefokt 

door Martien van de Moosdijk, in eigendom van - wie anders dan - Cora Wijmans. Remba is een 

dochter van V: Depill frá Votmula 1 x M: Eldey frá Oddholi en behaalde dit jaar de volgende scores:  

- PP1 – Telgangproef 6,75 (Exloo) 

- P 2 – Speedpass – 8,14 (Raamsdonk) 

- P1 250 m – 25,56 (Wedstrijden Zuid), hetgeen alles met elkaar beschouwd uitkwam op een 

gezamenlijke hoogste score voor de diverse telgang onderdelen. 

Fokker Martien van de Moosdijk vertelde breed lachend dat hij bij het fokken uitdrukkelijk uit was op 

het fokken van een paard met een hele goede telgang, ook de moeder van deze merrie beschikte 

over een uitzonderlijk goede telgang en hij heeft bewust - door met Depill te fokken - die sterke 

telgang aanleg geprobeerd te verankeren. Duidelijk is dat dit bij Remba erg goed is gelukt. 

Cora, overduidelijk nog steeds ontzettend blij met haar paard, vertelde dat ze eigenlijk altijd 

viergangers had gehad en gereden en zo ontzettend graag eens een goede telganger wilde rijden. 

Dat Remba op haar weg kwam en er uiteindelijk ook de mogelijkheid bleek te zijn om haar te kopen, 

was echt een soort van 'dream come true'. Heel ontroerend om te ervaren hoeveel Remba - 

overigens echt niet het aller makkelijkste paard - voor haar ruiter betekent. Bovendien is er ook nog 

(steeds) de ambitie om een keer WK met haar te rijden. Het zou deze combinatie zeer gegund zijn. 

Ook voor Remba een sjerp en voor fokker en eigenaar een aandenken, een bon voor NK deelname, 

en natuurlijk de Event mokken en een lekker hapje met bijbehorende emmer voor de peilsnelle 

dame. 

 

  



Glotti frá Sveinatungu nakomelingen. 

Een nieuwe rubriek op het Fokkerij Event; de laatste tijd komen er met regelmaat een of zelfs 

meerdere zeer hoog beoordeelde hengsten uit het buitenland beschikbaar voor de Nederlandse 

fokkerij, die dan door fokkers graag en veel worden gebruikt. Het leek een leuk idee om eens te 

kijken of het mogelijk was om jaarlijks een aantal nakomelingen van de hengst die vijf jaar tevoren - 

in aantal - de meeste veulens had gegeven (dat kan natuurlijk net zo goed een niet-buitenlandse 

hengst zijn) samen te brengen op het Fokkerij Event. In 2017 bleek dat Glotti frá Sveinatungu te zijn, 

een niet al te grote voshengst, zelf hoog gekeurd 8,64 met 8,90 voor de verrichtingen en hoogst 

beoordeelde hengst van zijn jaargang op de WK fokkerij in Oostenrijk, waarvan gaandeweg opviel dat 

hij erg sterk vererfde op het gangendeel. Bekende nakomelingen zijn onder andere Ölnir frá Akranesi, 

Náttfari frá Bendstrup en Fura frá Fakshólum. Voor verbetering van het exterieur is het niet op 

voorhand een aanrader, maar zijn invloed op de gangen viel echt op. Dat was ook de reden om hem 

naar NL te halen in 2016. Glotti heeft in 2019 een erepremie voor nakomelingen behaald, waarbij 

werd benoemd dat hij sterk vererft op tölt, draf, telgang, medewerkzaamheid en beeld onder de 

ruiter. In totaal zijn er in 2017 in NL 12 veulens van Glotti geboren en 5 daarvan zijn naar het Fokkerij 

Event gekomen. 

Er is overigens tevoren met alle eigenaren van Glottikids contact geweest, twee ervan verblijven in 

het buitenland en vijf waren volgens de eigenaren nog niet ver genoeg voor een presentatie als deze. 

Overigens bleek er bij Glotti een splashfactor aanwezig te zijn, hetgeen hier en daar - vrij onvoorzien - 

brede blessen en blauwe ogen opleverde. 

De Glottikids kwamen in twee groepjes de baan binnen, eerst drie dames en later gevolgd door twee 

heren. Odette Nijssen had zich desgevraagd bereid verklaard om de paarden te becommentariëren 

en dan met name waar het gaat om overeenkomende zaken die mogelijk op de vererving (VZ) terug 

te voeren zou kunnen zijn. 

 



De zwaan-kleef-aan groep van drie jonge dames werd aangevoerd door Doppa frá Lálendi, gereden 

door Marion Duintjer, een bruine merrie met zeer brede bles en blauwe ogen. Doppa, M: Sólkatla frá 

Hamarsey, werd in mei van dit jaar kort zadelmak gemaakt en pas vanaf half augustus is een aanvang 

gemaakt met het daadwerkelijk rijden van de gangen. Doppa die in nieuwe situaties enorm kan 

'snurken', toonde zich - ietwat onverwacht - buitengewoon stoer en liep met verve in een stevig 

tempo tölt voorop waarmee zij halfzussen Dingla en Ála de nodige steun gaf. 

Direct achter Doppa volgde de kleinere bruine Dingla frá Lálendi, een dochter van Mýkt frá Lálendi, 

door omstandigheden pas vanaf half augustus ingereden. Dingla werd vandaag gereden door Renske 

van Kruiselbergen. Ook Dingla wordt getraind door Marion Duintjer en heeft zich tot nu toe 

buitengewoon evenwichtig en stoer getoond, al vond ze het gebeuren hier toch wel wat 

indrukwekkend. De tölttraining was bij Dingla net enkele dagen tevoren aangevangen zodat zij vooral 

in draf werd getoond, al waren er al hele duidelijke töltaanzetten te zien. Zowel Doppa als Dingla zijn 

gefokt door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers. 

Het drietal dames werd compleet gemaakt door de enthousiaste wildkleur bruine Ála frá Fölskvi, 

gefokt door Martje Fentener van Vlissingen en Ben Colenbrander uit de merrie Íma frá Folskvi. Ála, 

bij wie - gezien het wezen van haar moeder Íma - goed is nagedacht over de naam, werd ingereden 

door Marieke Weber, is vanaf juni verder doorgereden door Ben zelf en Anoek Backx en wordt pas 

de laatste twee maanden wat intensiever getraind. Ála werd vandaag voorgesteld door Anoek Backx. 

 

 

De groep heren bestond uit de vos Andvari frá Álftakoti, inmiddels geruind, die werd gefokt door de 

familie Hoogenboom uit hun hoog gekeurde 4-gangermerrie Astra frá Holtsmula I en is in eigendom 

van Lysanne Jansma. Andvari werd ingereden door Maaike Burggrafer en Iris Cortlever en vervolgens 

doorgetraind door Marion Duintjer en werd - in eerste instantie - ook door Marion hier voorgesteld, 



waarbij hij al hele indrukwekkende gangen onder andere een zekere tölt en ook een prachtig 

gesprongen galop liet zien. 

De tweede heer in het gezelschap betrof de enorm grote - zeker ten opzichte van de lengte van de 

speaker - hengst Atlas frá Loar, eveneens wildkleur lichtbruin. Atlas werd gefokt door Jamila 

Brummel uit de merrie Náttros van ’t Ilperveld; Atlas werd gereden door Fabian Brummel, Fabian 

heeft in het verleden heel verdienstelijk sportwedstrijden gereden maar is er een heel aantal jaren 

uit geweest en nu - zo bleek - weer geïnspireerd geraakt door deze Atlas. 

Wat duidelijk opviel was dat eigenlijk alle paarden, al waren ze uiteraard niet in exact dezelfde 

ontwikkelingsfase, stuk voor stuk over veel gang beschikten. Het tempo zat er goed in en er was 

eigenlijk bij allemaal al een opvallend goed gebruik van het achterbeen te zien. Het lijken alle 

paarden die stuk voor stuk over veel tempo in de gangen en in het bijzonder in tölt gaan beschikken. 

Qua exterieur was er best wel het nodige verschil te zien, en leek het erop dat de meeste paarden 

vooral naar het 'beeld' c.q. model van hun respectievelijke moeders neigden.  

Fokkers en trainers kregen nog kort het woord over 'hun' respectievelijke Glottikids en duidelijk was 

dat men stuk voor stuk zeer te spreken was over karakter, temperament en aanleg voor de gangen. 

Echt een leuke groep jonge paarden een heel nuttig om zo eens een aantal van dezelfde jaargang en 

uit dezelfde hengst bij elkaar te zien.  

Natuurlijk kregen ook alle Glottikids een emmer met lekkere dingen (wortels, appels en enkele 

stukken Brixx) en hun ruiters /fokkers de Event mok. 

  



Fokker van het jaar 

Met ingang van dit jaar wordt de rubriek Fokker van het jaar een vaste rubriek op het Fokkerij Event. 

Door de Fokkerijcommissie is een rekenmethode ontwikkeld en vastgelegd die recent op de NSIJP 

site is gepubliceerd. Bij de berekening voor de nominatie spelen de volgende onderdelen een rol 

- veulenkeuringen 

- merries die aan de hand worden gekeurd 

- jonge hengsten op een keuring aan de hand 

- FEIF keuringen onder het zadel. 

Voor elk onderdeel zijn punten te verdienen. De volledige rekenmethode is terug te vinden op de 

NSIJP website. 

Dit jaar werden met behulp van deze rekenmethode een zestal stallen genomineerd voor de titel van 

fokker van het jaar. 

Na het optellen van alle punten kwam stal frá Lálendi van fokkers Bernard van den Bogaard en Ingrid 

Weijers met 27 punten in totaal als winnaar uit de bus. 

 

Paarden die hebben bijgedragen aan deze score: 

Veulenkeuringen 

– Morfeus frá Lálendi – (Ivo Cleuren en Judith Popken) – 7,82 >1 punt; 

– Matthías frá Lálendi – 8,12 > 3 punten; 

Merries aan de hand 

- Fáney frá Lálendi (2018) - 8,17 > 3 punten 

Jonge hengsten op de keuring aan de hand 



- Fríðrik frá Lálendi, 2018 (eigenaresse Bianca Cornielje–Tak) – 8,17 exterieur, bovengemiddeld 

verrichtingen – 5 punten 

- Felix frá Lálendi, 2018, (eigenaar Ivo Cleuren) – 8,10 exterieur, bovengemiddeld verrichtingen – 5 

punten 

- Gideon frá Lálendi, 2019 (eigenaresse Marleen Merkens) – 7,99 exterieur, bovengemiddeld 

verrichtingen > 3 punten 

FEIF keuringen onder het zadel: 

- Vír frá Lálendi, 2016, FIZO gekeurd in Lingen DE – exterieur 8,15 – verrichtingen 7,59 , totaal 7,79 > 

7 punten 

Stamboeksecretaris Thomas Gregoire reikte de prijzen uit aan (mede)fokker Ingrid Weijers die 

daarvoor even uit haar rol van speaker stapte en geflankeerd werd door de op het Event aanwezige 

paarden uit de Lálendi fokkerij, Doppa en Dingla frá Lálendi en moeder Mýkt frá Lálendi met zoon 

Matthías frá Lálendi.  

Mýkt is daarnaast bovendien de moeder van zowel eerder genoemde Felix en Gideon frá Lálendi als 

van Dingla frá Lálendi waarbij Vatnar frá Lálendi (in eigendom van Silke Kosse) weer de vader is van 

Friðrik, Felix, Gideon én Fáney frá Lálendi. 

Bij een dergelijke erkenning horen ook een aantal prijzen. Zo was er een emmer met inhoud voor 

Mýkt. Dingla en Doppa hadden deze al in een eerdere rubriek gekregen. De Event mok, een bon voor 

een gratis keuring onder het zadel, een aandenken en een bon voor een fotoshoot van Vera van 

Praag Sigaar. Als extra verrassing was er door Venus van Asperen en Annechien Wijnbergh nog een 

taart met tegeltjes opdruk gebakken en werd een speciale tegel met als opschrift 'Fokker van het 

jaar' overhandigd.  

 

  



Stalpresentatie 

Dit jaar werd de stalpresentatie verzorgd door Stal frá Waldthorst van fokker Arthur Meerwaldt, die 

maar liefst met negen frá Waldthorst paarden, waarvan acht onder het zadel, acte de presence gaf 

op het Fokkerij Event.  

 

De stalpresentatie ving aan met de merrie Eik frá Einhamri, met recht de stammerrie van deze 

fokkerij te noemen. Eik was er samen met haar veulen deze dag, maar had voor de gelegenheid even 

een zadel 'aangetrokken'. Eik is IJslands gefokt (2003), V: Kjarni frá Þjóðólfshaga x M: Ósk frá Akranesi 

en zelf gekeurd in 2009, met een score van 7,93 voor het exterieur en 8.38 voor de verrichtingen. 

Inmiddels heeft ze 8 nakomelingen bij frá Waldthorst gegeven, dit jaar was dat veulen Maximus 

fra'Waldthorst, V: Barón frá Waldthorst, die ook werd uitgenodigd voor het Fokkerij Event. Eik is in 

het verleden ook ingezet in de sport en beschikt - aldus Arthur - over een goed ontwikkelde 

rentelgang, goede takt, veel temperament en heeft een betrouwbaar karakter.  

Na Eik kwamen gezamenlijk in de baan Sunna, Soley en Hátið frá Waldthorst. Zelf reed Arthur op 

schimmel Sunna , geboren in 2011; V: Héðinn frá Feti x M: Eik fra Einhamri, gekeurd in 2017 met 8.36 

voor exterieur en 8.0 voor tolt, telgang, galop, temperament / karakter en beeld onder ruiter, totaal: 

7.99. Eik werd drachtig van Sunna geïmporteerd als fokmerrie. Sunna zal in de toekomst worden 

ingezet als een van de frá Waldthorst fokmerries. 

Soley fra Waldthorst werd gereden door Emma van der Veer. Soley is geboren in 2013; V Keilir frá 

Miðsitju, 8.63 x M: Eik fra Einhamri. Soley was in 2013 met 8,24 het hoogst gekeurde merrieveulen 

ooit tot nu toe in Nederland. Soley is momenteel in training en komt op termijn te koop via Emma 

van der Veer. 



Hátið fra Waldthorst, geboren in 2012, in eigendom van Annemieke Veldman, werd hier gereden 

door Bibi ten Haaf. Hátið heeft als V: Keilir frá Miðsitju x M: Hit fran Saltvik. Hátið is een halfzus van 

Baron (MZ) en Soley (VZ) en een heerlijk rijpaard waar je veel kanten mee op kan, zowel sport, vrije 

tijd als fokkerij.  

Dan volgde een koppel van twee frá Waldthorst hengsten, Barón en Fáni. Baron fra Waldthorst, 

wildkleur zwart en geboren in 2010, werd - uiteraard - gereden door Christa Rike - en heeft als 

afstamming V: Isar frá Keldudal x M: Hit fra Saltvik. Barón werd gekeurd in 2016 met een eindscore 

van 8,26, met daarbij 8.28 voor het exterieur en 8.25 voor de gangen. Volgens de fokker een hengst 

met een gouden karakter, uitstraling, vijf fantastische gangen en goede nakomelingen.  

Dan was er de zwartbonte Fani fra Waldthorst (2012) gereden door Iris Wijker, V: Viktor fra Diisa x M: 

Lysa fran Hagansgarden. Fáni werd onder het zadel gekeurd in 2021, voorgesteld door Christa Rike 

met een eindtotaal van 7,75 ( exterieur 7,81 – verrichtingen 7,72 verrichtingen) - zonder telgang 

kwamen de verrichtingen uit op 8.21. De eerste nakomelingen van Fáni zijn nu onder het zadel en het 

zijn mooi gelijnde paarden met veel tolt, aldus de fokker. Fáni wordt momenteel in de sport 

uitgebracht in de Jeugdklasse en is samen met Iris onder andere NL jeugdkampioen. 

De derde groep bestond uit twee 'jonkies', allereerst Lysingur fra Waldthorst, geboren in 2017, V: 

Fani fra Waldthorst x M: Eik fra Einhamri. Lysir werd als 3-jarige hengst gekeurd met een 8,13 voor 

exterieur en een Gemiddelde beoordeling voor de verrichtingen. Lysingur is in eigendom van Petra 

Vermaat-van Eendenburg en werd tijdens de presentatie ook door haar gereden. 

En dan was er Ólivia fra Waldthorst, 2018, V: Baron fra Waldthorst x M: Eik fra Einhamri. Ólivia is nu 

drie maanden onder het zadel en werd (in)gereden door Nadieh Pennings. Ólivia blijkt een stabiele 

vijfganger-merrie met ruime gangen, veel beweging, een mooie galop en stap. Op termijn ziet frá 

Waldthorst haar als een van de fokmerries. 

 

  



Aan de hand was er tot slot - samen met haar veulen en eigenaresse Noa van de Langenberg - nog de 

zwarte Viktoria fra Waldthorst (2011); V: Viktor fra Diisa x M: Soley fra Aldenghoor (WK merrie 

Sigurður Marinusson, onder het zadel gekeurd in 2017 met als eindresultaat 8.04 (8.21 voor de 

verrichtingen met daarbij een 9 voor telgang). Viktoria wordt inmiddels door haar eigenaresse 

ingezet als fokmerrie en gaf op dit Fokkerij Event dagkampioen Viktor frá Stora Haga. 

 

 

Stal fra Waldthorst is dit jaar 12,5 jaar actief met het fokken van IJslandse paarden en heeft 

inmiddels meer dan 20 veulens gefokt. Het doel daarmee is om een bijdrage te leveren aan de 

Nederlandse fokkerij van IJslanders. Waldthorst paarden zijn er voor recreatief rijden en voor de 

sport.  

De Waldhorst paarden kenmerken zich door: 

Barok: tonen barok en sterk. 

Vuur: beschikken over veel looplust en uitstraling. 

Aarde: zijn betrouwbaar en meewerkend 

Hemel: een droompaard om van te houden! 

Ook voor alle frá Waldthorst paarden was er een emmer met inhoud, de mok en een bon voor een 

foto op canvas. 

 

  



Blijk van waardering 

Een blijk van waardering was er voor Ettje Graafstra van het NSIJP stamboekbureau.  

Ettje is voor het NSIJP al zo’n 16 jaar een vaste waarde, iedereen die ook ooit maar een paard heeft 

ingeschreven of een vraag had, krijgt met haar te maken. Ettje is daarbij echt geen doorsnee 

medewerker. Weliswaar wordt ze door de vereniging betaald om zaken voor het NSIJP te regelen, te 

doen en te verwerken, maar de inzet van Ettje gaat echt wel heel veel verder dan dat. 

Jaar na jaar is zij voor het NSIJP, met name in september, maar ook veel vaker voor keuringen en 

vergaderingen weekend na weekend op pad, in alle vroegte op, mensen en spullen mee helpen 

vervoeren, en op de volgende maandagochtend is ze gewoon weer net zo paraat als altijd. Ettje 

neemt altijd de telefoon op en is nagenoeg altijd bereikbaar, maar ook na afloop van een evenement 

en er moeten nog dingen geplaatst, dan zet ze dat rustig ’s avonds (laat) of in het weekend nog op de 

site of op Facebook. En dan te bedenken dat er nog meer stamboeken zijn die ook regelmatig haar 

weekenden vullen. Al jaren deelt zij op het Fokkerij Event en op alle regionale Veulen- en 

Merriekeuringen met overgave prijzen uit, zolang er maar geen contact met EEN PAARD bij komt 

kijken; behoorlijk wat toewijding voor iemand die werkelijk helemaal niets met paarden heeft. 

Ettje klaagt nooit, denkt mee, komt met 

oplossingen (tot en met vandaag aan toe 

wanneer er niet het juiste afzettingslint 

blijkt te zijn, ze weet het binnen een 

mum van tijd te regelen dat zich een rol 

komt manifesteren), is enorm 

behulpzaam, top efficiënt, vergeet 

nagenoeg nooit iets, regelt de NSIJP 

financiën met twee vingers in de neus, 

pakt zonder problemen nieuwe taken 

op, is aardig en hartelijk tegen iedereen 

en werkelijk niets is haar teveel. Ettje is 

voor het stamboek met recht onze rots 

in de branding en het NSIJP hoopt dat ze 

dat nog vele jaren zal zijn. 

Voorzitter Henk van der Velde 

overhandigde Ettje een prachtige bos 

bloemen en een leuk 

vakantiearrangement als blijk van 

waardering.  

  



Publiekslieveling 

Het publiek heeft de leuke, wildkleurzwarte Grisi van IJslanderij de Sijphoeve, gefokt door Ineke de 

Groot, uitgeroepen tot publiekslieveling, Grisis behaalde 17 stemmen en dat waren 3 stemmen meer 

dan op het eerstvolgende veulen waren uitgebracht. Er werd door het publiek overigens op veel 

verschillende veulens gestemd. De jury benoemde onder andere dat Grisi beschikte over veel tempo, 

ruimte en souplesse in alle gangen en zich energiek toonde. 

 

 


