
Nationale keuring 2018 

 (foto’s:  Alike Bakker)   

De nationale keuring werd dit jaar op het mooie buitenterrein van manege “De Bullen 
Enk” te Hulshorst gehouden. Aan mooi weer was er geen gebrek en door vroeg te 
beginnen konden we het hele programma praktisch voor de middag  afwerken.  Bovendien 
konden we op deze manier dankbaar gebruik maken van de schaduw die de forse boswal 
in de ochtend bood.  

De schitterende dagkampioen van het EASP 2018 is de eenjarige hengst  A. MRQ Montego Bahyrie 
(A.F. Barahbay ox x Durango ox) van Comb. R. Goseling / M. T. Hoen.         

Opname 3- jarigen en ouder 

Zoals gebruikelijk werd de keuring begonnen met het meten en controleren van de 
paspoorten  van de drie jaar en oudere merries. Vervolgens moeten deze paarden/pony’s de 
stap en de draf op het harde laten zien en direct daarop aansluitend de galop in de 
binnenbaan.  We hadden hierbij het voordeel dat de paarden en pony’s zo van de 
buitenbaan de binnenbaan in konden wandelen en dat spaarde veel tijd.  

3- jarige merries EPS-D Sportpony

In deze rubriek verkreeg de driejarige valk merrie  Fiësta FF (Castlerock x Dosator ox)  van 
fokker/eig. F. Fokkens een 1e premie en werd ze ook tot ster verklaard. Fiësta is een goed 
gemodelleerde en robuuste pony met mooie ronde vrouwelijke lijnen en vormen . De 
skeletverhoudingen zijn bijzonder goed. De hals is goed aangezet en zou bij de 
hoofd/halsverbinding nog fractie meer uitgesneden mogen zijn. De schoft is voldoende hoog 
en zou iets verder in de goed gewelfde rug mogen doorlopen. De goedbespierde 
lendenpartij is mooi licht oplopend en gaat vloeiend in de lichthellende en voldoende lange 



croupe over. Het voorbeen is goed gesteld en de onderarm is breed en goed bespierd.  Het 
fundament is hard met een goede kootstand en goed ontwikkelde voeten.  De romp is diep 
en goed rondgeribd waarbij het zwaartepunt goed in het midden ligt. De achterhand is goed 
gesteld en wordt in de beweging goed gebogen en goed onder het midden (zwaartepunt) 
gezet. De bewegingen zijn voldoende ruim en is de draf laat ze een goed zweefmoment zien. 
Ook Amarantha van Knedo (v.Picasso van Knedo) van Knedo Stables verkreeg een 1e premie 
en het sterpredicaat. Amarantha is merrie met hele goede punten maar ook een paar 
aandachtspunten zoals de ietwat lange lendenpartij en de korte croupe.  Een van de hele 
goede punten is het uitstekende fundament. De bewegingen zijn voldoende ruim en goed 
gedragen.  

De driejarige Fiësta (l) behaalde het sterpredicaat en laat hier haar goed gebalanceerde  draf zien 
waarbij het achterbeen goed onder het zwaartepunt en vóór het diagonale voorbeen wordt 
neergezet. Tijdens het vrij bewegen liet Amarantha (r) haar goed gedragen draf zien.  

4-6-jarige  merries EP- D sportpony

Bij de registerpony behaalde de massale merrie Karin (geb. 2013) van C.L. Grob-Kuiken een 
1e premie en sleepte ze ook het sterpredicaat in de wacht. Karin is een sympathieke merrie 
met goede vrouwelijke en ook harmonische  lijnen en vormen.  De verhoudingen zijn redelijk 
alleen de croupe is kort en zou iets minder sterk geheld moeten zijn. De stap is verend en de 
draf wat kort en gehaast. De galop daarentegen is soepel, ruim en goed gedragen. 

Links de register ponymerrie Karin van C.L. Grob-Kuiken en rechts Lackafinna  Lady xx van Wilma 
van Dijk. 



7-jarige e.o. Merries ER

In deze rubriek komen de paarden die niet voldoen aan de bloedvoering om ingeschreven te 
worden in het ERS stamboek.  In dit geval betrof het de Engelse Volboedmerrie  Lackafinna  
Lady xx (Dushyantor xx X Shernazar xx) van Wilma van Dijk. Lackafinna is een steeple chaser 
geweest en dat is haar ook aan te zien. Steeple chasers zijn minder op de voorhand gebouwd 
en wat beter in de verhoudingen dan de Volbloeds van de vlakke racetracks.  Lackafinna 
heeft redelijk goede verhoudingen maar in het front is haar genetische afkomst  goed te 
herkennen. De nek zou meer geprononceerd en de welving sterker mogen zijn. Opvallend is 
ook de grote hoek die het ellebooggewricht maakt waardoor de romp minder diep aan de 
voorzijde  en dus minder op de voorhand komt te liggen. De romp is goed rondgeribd en 
voldiep diep. De schoft is hoog maar ook wat kort.  Het voorbeen is licht onderstandig en het 
achterbeen licht achterstandig en dat levert  altijd in de stap en altijd draf beperkingen  op. 
De galop is weliswaar vlak maar ook soepel en ruim. Het fundament is wat teer. Ze verkreeg 
echter wel een 1e premie en ook het sterpredicaat. In combinatie met een Shagya-
Araberhengst is Wilma’s  doel om een bruikbare en  veelzijdige Anglo-Arabisch Volbloed  te 
fokken en daar heeft deze merrie ruim voldoende potentie voor. 

7-jarige Ruinen ERS sportpaard

In deze rubriek verkreeg Grand FF (Gasir x Dosator ox) van F. Fokkens een 1e premie en 
behaalde hij ook het sterpredicaat.  Grand is een goed ontwikkelde paard met goede 
verhoudingen, een mooi front, voldoende diepte en een iets korte croupe met een hele 
mooie gedragen galop en dat gaat ook voor de draf op.  

Grand FF (l) laat hier zijn mooi gedragen en goed gebalanceerde draf zien. Rechts Nador die 
weliswaar nog wel een zweefmoment heeft maar waarbij het achterbeen, vanwege de genoemde 
fysieke punten,  niet onder het midden van de massa kan worden geplaatst.   



Hengstveulens EPS-E sportpony 

In deze rubriek werden geen 1e premies vergeven en het beste resultaat behaalde Nador’s 
Amour van Knedo (Nador VS x Picasso van Knedo) fokker/eig. Knedostables.  Nador mist een 
beetje het gouden draadje en  ook de harmonie. De lendenpartij is lang en de croupe wat 
kort. Het fundament is wel voldoende hard maar het achterbeen is licht sabelbenig en lang 
en dat uit zich altijd in de minder functionele bewegingen. 

 Merrieveulens EPS-D sportpony 

Een 1e premie en een 1e plaats was in deze rubriek weggelegd voor Daily Dream Chavaz 
Indiana (v.Joarah Zaraar ox ) van fokker/eig. C.L.Grob .-Kuiken. Daily Dream is een zeer 
dapper en elegant  veulen met mooie ronde vormen en lijnen. Bij veulens is het belang dat 
vanaf de eerste dag van de geboorte de hals- en ruglengte gelijk zijn en dat de schoft ver tot 
aan het midden van de rug doorloopt. Die verhoudingen veranderen vervolgens nooit meer. 
De overige skeletverhoudingen komen pas bij een verdere uitgroei en eerst op driejarige 
leeftijd aan de orde. Daily Dream heeft een mooi hoofd en front. De hals is goed aangezet, 
de nek voldoende lang en de hals is aan de bovenzijde mooi gewelfd. De schouder ligt 
voldoende schuin en de hoek van het ellebooggewricht correspondeert redelijk goed met die 
van het spronggewricht. De goed gewelfde bovenlijn correspondeert weer met de  onderlijn 
en gaat vloeiend in de lichtoplopende lendenpartij over.  De croupe is, net als bij de moeder, 
nog iets kort en zou iets minder geheld moeten zijn maar wel een verbetering in vergelijk 
met de moeder.  De stand van het voor- en achterbeen is zeer correct en het fundament is 
hard. De stap voldoende ruim en de draf is tactmatig en voldoende ruim  waarbij de hals 
mooi gewelfd wordt en de bovenlijn goed horizontaal in de beweging.  Ze behaalde ook het 
veulenkampioenschap. 

Dailly Dream is een correct gebouwd veulen met vloeiende lijnen en vormen en een mooie 
tactmatige draf.  Terecht verdiende ze een 1e premie. Ook het veulenkampioenschap werd door 
haar in de wacht gesleepd. 



Eenjarige Hengsten EPS-E sportpony 

Een absolute eyecatcher in deze rubriek is de buitengewoon fraaie, zeer goed gebouwde en 
forse hengst A. MRQ Montego Bahyrie (A.F. Barahbay ox x Durango ox) van Comb. R. 
Goseling / M. T. Hoen. Deze 1-jarige hengst is buitengewoon harmonisch gebouwd. Hij heeft  
veel ras en uitstraling met een zeer mannelijk voorkomen. Het hoofd is zeer edel  met een 
mooi groot en donker oog. De hals met de goed geprononceerde nek is zeer goed gewelfd 
en dat komt in de beweging nog meer tot uitdrukking. De goedgelegen schuine schouder 
heeft een hooggelegen boeggewricht die weer met een grote hoek in het ellebooggewricht 
gepaard gaat.  De voorbeen staat mooi recht en vooral ver naar voren en recht vanuit het 
boeggewricht onder de massa. De goed ontwikkelde schoft is lang en gaat vloeiend in de 
goed gewelfde rug over die vervolgens weer vloeiend in de lichtoplopende lendenpartij en 
goed bespierde croupe overgaat.  De romp is mooi rond en diep met veel “Hinterrippe”. De 
boven- en onderlijn corresponderen goed met elkaar. Het glasharde fundament is goed 
ontwikkeld  met een zeer correcte kootstand en goed ontwikkelde en goed gevormde 
voeten.  Hij is nog iets overbouwd en dat veroorzaakt op deze leeftijd  wel een iets steil 
achterbeen die echter wel goed onder de massa staat. Een dergelijke harmonische en zeer 
functionele bouw gaat ook altijd gepaard met uitstekende bewegingen. Wat hij op stand 
beloofde kwam in de beweging optimaal tot uitdrukking. De stap is voldoende ruim en 
verend. Met de klok gelijk liet hij zijn tactmatige, ritmische en zeer lichtvoetige draf zien die 
met een groot zweefmoment gepaard gaat.  Zeer verdiend werd aan hem  een 1e premie 
toegekend. 

Links het buitengewoon edele hoofd van A.MRQ Montego Bahyrie en rechts zijn mooi gedragen 
draf waarbij het landende achterbeen vanuit het zweefmoment vóór het diagonale voorbeen 
wordt neergezet.  

Tweejarige Merries ERS Sportpaard 

Een andere eyecatcher is de beeldschone tweejarige merrie Nasarene VS (Nizar ox x 
Wanderbursch II  van R. Cans.  Nasarene VS is een schitterende merrie met niet alleen mooie 
en harmonische maar ook uitgesproken vrouwelijke lijnen en vormen die nog veel meer tot 
uitdrukking komen naarmate de merrie zich ontwikkelt.  Deze merrie komt nog uit de zeer 
interessante Ostfriesenlijn van de Shagya-Araber Gazal ShA die tot een van de beste OF- 
prestatielijnen behoort. Ze doet nu nog iets iel en puberachtig aan maar dat moet ook voor 



een tweejarige. Het hoofd heeft veel ras met een vriendelijk, sprekend, groot en donker oog. 
De hoofd/halsverbinding is heel mooi uitgesneden en geeft haar in de beweging precies die 
natuurlijke houding zoals die ook in de FEI- reglementen staat voorgeschreven. De nek is 
lang en de hals mooi naar boven gewelfd. De schoft is goed ontwikkeld en loopt precies tot 
aan het midden van de rug door.  De bovenlijn is mooi gewelfd en gaat vloeiend in de goed 
bespierde lendenpartij en de lange, lichtgehelde croupe over.  De romp is voldoende diep en 
rond. Het forse fundament  is hard en  goed ontwikkeld en staat zowel voor als achter zeer 
correct onder de massa. De kootstand is goed en vormt  een hoek van 45 graden met best 
ontwikkelde en mooi gevormde voeten. En wat ook zij op stand beloofde, maakte ze in de 
tactmatige en lichtvoetige bewegingen volledig waar.  Een 1e premie kon haar dan ook niet 
ontgaan.  

Links het fraaie front van Nasarene VS en rechts de draf met de mooie hoofd/halshouding. Op deze 
foto is haar mooie gebalanceerde draf met een ruim zweefmoment en waarbij het achterbeen 
goed onder het zwaartepunt wordt neergezet goed te zien. Deze fraai gelijnde merrie maakt zich 
zichtbaar groot in de beweging. 

Tweejarige Hengsten ER 

In deze rubriek hebben we te maken met twee hengsten  uit de Arabo-Friesianlijn die echter 
niet voldoen aan het vereiste percentage van 12.5% ox/ShA.  De beste hengst van dit tweetal 
met 39 punten is de massale Bart van Stal Demandt  (B.Gharib Liberator x Fetse) van J.W. M. 
Demandt. Deze compacte tweejarige heeft goede verhoudingen met een goed front en een 
best fundament hoewel hij iets kort gekoot is. Een erfenis van zijn Friese genen.  Hij heeft 
bovendien een mooie, ronde en diepe romp met een niet te lange ledenpartij. Het 
achterbeen staat correct onder massa die hem weer in stelt om de massa goed in balans en 
van de grond voort te bewegen. Met 35 punten verkreeg ook H. Boy van Stal Demandt 
(Hamid Maestoso x Maije) verdiend een 1e premie. H. Boy is wat minder massaal en compact 
dan zijn tweejarige stalgenoot Bart. Qua harmonie en bouw verschillen ze niet zoveel heel 
veel van elkaar. Net als Bart heeft ook H.Boy een fraai front maar hij is duidelijk wat smaller 
terwijl hij bovendien iets langer in de lendenpartij is waardoor het achterbeen ook iets 
achter de massa komt te staan.  



Links Bart van Stal Demandt en rechts H.Boy van Stal Demandt doen in de beweging weinig voor 
elkaar onder laten hier hun goed gebalanceerde draf zien. 

Dagkampioenschap 

Voor het dagkampioenschap komen alle eerst geplaatste paarden en pony’s (buiten de ER en 
EP) in aanmerking en werd dit uiteindelijk een strijd tussen de eenjarige hengst A. MRQ 
Montego Bahyrie en de tweejarige merrie Nasarene VS. Na lang wikken en wegen koos de 
jury  voor de hengst die  in alles een fractie meer uitstraling heeft. Maar het zou niemand 
verbaast hebben als de merrie met de eer was gaan strijken.  

Zadelrubriek Dressuur en Allround 

In deze rubriek plaatste  Grand FF (Gasir  ox x Dosator ox) gereden door Loredana Thijssen  
zich bij de paarden voor de dressuur en de 12-jarige ponymerrie Fayah FF (Dosator ox x Star 
gereden door Charite Grob zich voor de allround. Beide dieren werden door hun amazones 
netjes voorgesteld  en scoorden zij respectievelijk 53 punten in de dressuur en 50.5 punten 
in de allround waarbij het springen met een 7 werd gewaardeerd.  

Links Grand FF wordt door zijn amazone Loredana Thijssen keurig netjes voorgesteld en rechts 
Fayah FF met Chatite Grob laat de goed gebalanceerde springtechniek van haar pony zien. 




