De zomerse HK en NK
van het EASP 2020

Door de coronacrisis moest helaas de hengstenkeuring van maart worden geannuleerd. Gelukkig is er wat meer
verruiming in de regels gekomen en konden we nu de HK en NK samenvoegen en dat is voor het eerst in de
geschiedenis van het EASP. Weliswaar was het aanbod van de hengsten veel kleiner dan destijds in maart maar
gelukkig waren er toch een paar hengstenhouders naar het fraaie Paardensportcentrum ‘De Bullen Enk’ te
Hulhorst afgereisd om hun hengst dan maar in hartje zomer voor te stellen. Niet alleen was de temperatuur
zeer zomers ook de kwaliteit kan terecht zomers genoemd worden.
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Hengsten EPS-D Sportpony’s
Zomers kan zeker van de eerste deelnemer aan de HK gezegd worden. Bij de driejarige hengsten kreeg hij met vlag
en wimpel het groene licht. Storm Fan de Sûd-Himmerik Hoeve (Sirel ox x Midas Hafl.) van Natascha Gielen (Hollum)
is niet alleen een zeer robuuste maar ook een zeer aansprekende verschijning. Hij staat zeer goed in het evenwichtsmodel en scoorde op alle onderdelen niet minder dan een 8 en voor het type, correctheid bouw, de draf en de galop
zelfs een 9. De hengst heeft een fraai hoofd met een sprekend groot en donker oog en veel hengstuitdrukking. Zijn
Arabische genen zijn onmiskenbaar te zien. De skeletverhoudingen zijn buitengewoon goed en dat geldt ook voor de
harmonische lijnen en vormen. De hoofd/halsaanzet is een tikje zwaar maar de nek is voldoende lang en de hals is
zeer goed aan de bovenzijde gewelfd en daarmee kan hij het genoemde minpunt goed compenseren. De bovenlijn is
zeer fraai en licht naar onderen gewelfd met een lichtoplopende lendenpartij die vloeiend in de lichtgehelde en lange
croupe overgaat. De schoft zou een fractie langer mogen zijn en tot aan het midden van de rug door mogen lopen.
Het voorbeen is correct gesteld en de grote hoek in het ellebooggewricht correspondeert nagenoeg met die van het
spronggewricht. Een grote hoek in het ellebooggewricht brengt ook weer een meer opwaarts verlopende romp met
zich mee. De romp is diep en goed rondgeribd met veel “Hinterrippe”. Het fundament is fors en hard en het voorbeen
heeft een zeer goede lange en goedbespierde onderarm met een brede en korte pijp. Het achterbeen staat goed
onder de massa en de broekspieren zijn goed van lengte. De hengst heeft nu wat ‘babyvet’ en zal bij het klimmen
van de jaren nog ‘opdrogen’ en in zijn voordeel veranderen. De bewegingen zijn krachtig met een goede balans en
in de draf en galop toont hij een groot zweefmoment. Het springen ging hem goed af. Hij taxeert en basculeert goed
en vouwt de achterbenen goed onder het lichaam. De voorbenen zouden nog iets meer naar de hals toegebracht
mogen worden.

De D-sportponyhengst Storm Fan de Sûd Himmerik Hoeve (Sirel ox x Midas) toont hier zijn mooie gedragen en
goed gebalanceerde draf waarbij het gewicht gelijk over de dragende benen wordt verdeeld.
Het diepste (zwaarte) punt ligt in het midden. Ook het springen gaat hem goed af.
Hij taxeert en basculeert goed.

Hengsten EPS-E Sportpony’s
Bij de E-pony’s verkreeg Picasso van Knedo (Painted Diamond x Xeryus ox) van Knedostables (Wijdewormer) de
goedkeuring. Deze inmiddels 13-jarige hengst bekoort door zijn buitengewoon sympathieke karakter. Hij maakt zich
nergens druk om en voert vervolgens in alle rust uit wat hem gevraagd wordt. Picasso heeft voldoende hengstuitdrukking. Hij voldoet op veel punten goed aan het evenwichtsmodel maar zou in alles iets harmonischer mogen zijn
meer uitstraling mogen hebben. De halsaanzet en lengte zijn goed maar de bovenlijn van de hals zou meer gewelfd
mogen zijn. De schouder is ligt voldoende schuin en het voorbeen is correct gesteld. De bovenlijn is lichtgewelfd en
gaat vloeiend in de lichtoplopende lendenpartij over. De voldoende lange croupe zou iets minder geheld mogen zijn.
Het achterbeen is iets lang en de broekspier had weer wat langer door moeten lopen. Hij heeft een goede tactmatige
stap. Dat geldt ook voor de draf maar die blijft iets vlak. Ook de galop blijft iets vlak. Het springen gaat hem goed af.
Hij taxeert en basculeert zeer goed en bij de landing is hij na een galopsprong gelijk weer in balans.

Het springen gaat de E-pony hengst Picasso (Painted Diamond x Xeryus ox) heel goed af.

Hengsten ERS Arabisch Volbloed (ox)
Veliki Khan ox (Depozit ox x Novgorod ox) van Stichting Enduranceland (Rotsterhaule) verkreeg eveneens het dekbrevet. Veliki Khan is een forse Arabische Volbloed met veel massa en diepte. Maar ook met een hard en fors fundament en een pijpomvang van 20 cm. bevestigt die waarneming. Hij staat goed in evenwichtsmodel en scoort
goed op de skeletverhoudingen. Hals- ruglengte zijn nagenoeg gelijk en die lengtes corresponderen ook weer met
de rompdiepte en de lengte van het voorbeen. Hij heeft een goed front en de schoft is hoog en voldoende lang. De
schouder is schuin met een hooggelegen boeggewricht. Het voorbeen is goed gesteld. De bovenlijn is goed gewelfd.
De lendenpartij is echter wat lang en de goed bespierde croupe iets kort en te sterk geheld. De verhouding van 1/3
rug, 1/3 lendenpartij en 1/3 croupe komt niet helemaal tot zijn recht. De achterhand is goed gesteld en staat goed
recht onder de massa. Voor de correctheid scoorde hij verdiend een 9. Die kreeg hij ook voor zijn verende en ruime
stap. Door de wat korte croupe kan het bekken niet helemaal optimaal naar voren kantelen en dat heeft dan weer
impact op het onderzetten van het achterbeen die niet helemaal tot het zwaartepunt reikt. De galop gaat hem goed
af omdat hij in die beweging met twee benen kan onder- en afzetten. Dat geldt ook voor het springen. Hij taxeert en
basculeert goed maar springt iets flegmatiek en zou dus iets beter het tempo moeten bewaren. Wat ook bijzonder
plezierig en fijn om naar te kijken, is dat er geen zwepen worden gebruikt bij het springen. De hengsten springen
geheel zonder verdere aansporing de driesprong.

De dalende achterhand is een erfenis van de Arabische/Oriëntaalse paarden. De Russisch gefokte Arabische
Volbloedhengst Veliki Khan (Depozit ox x Novgorod ox) laat zien dat hij ook die eigenschap in huis heeft.

De nationale merrie en veulenkeuring
Zoals gebruikelijk worden voor de stamboekopname de merries eerst op het harde en binnen op het vrij bewegen,
draf en de galop, beoordeeld. Vervolgens wordt de verdere score gecompleteerd bij de keuring aan de hand.

De dag- en veulenkampioen 2020. De tweeling Rianne en Marleen Haverkamp met hun fantastisch fijne en mooie
E-ponymerrie Zafaya van de Drinkbeker en het fraaie sportpaard veulen Bellona, van Kelly van de Ven, met haar
moeder Bucephala die beide de zo belangrijke dalende achterhand en de daaruit voortvloeiende balans laten zien.

Merrieveulens EPS-D Sportpony’s
Een verdiende 1e premie was weggelegd voor Jasmijn SHS (Jazzmeen ox x Midas Hafl) van Natascha Gielen (Hollum).
Dit charmante merrieveulen is een halfzus van de eerder goedgekeurde driejarige hengst Storm Fan de Sûd-Himmerik Hoeve. Beide komen uit een zeer degelijke en goed gemodelleerde Haflingermerrie die ook het sportpredicaat
Prestatie op haar naam heeft staan. Jasmijn is net als haar halfbroer goed geproportioneerd en heeft ook typisch
vrouwelijke rondingen en vormen. Ze heeft een fraai hoofd met een goedgevormde hals maar de hoofd/halsaanzet
zou nog iets meer uitgesneden mogen zijn. De schouder ligt goed schuin met een hooggelegen ellebooggewricht die
vrij goed met die van het spronggewricht correspondeert. De romp is diep en goed rondgeribd. De bovenlijn is mooi
naar onderen gewelfd en de schoft gaat vloeiend in de rug over. De lendenpartij is lichtoplopend en goed bespierd
en dat geldt ook de lange en lichtgehelde croupe. De broekspieren zijn lang. De stap is ruim en tactmatig en de draf
ritmisch, lichtvoetig en mooi in balans. Dit veulen is al van maart en begint al wat verbouwd te raken en dat heeft
altijd impact op de bewegingen. Maar ze scoorde geen cijfer onder de acht en dat zegt echter veel over de kwaliteit
van dit veulen.

Het goed gemodelleerde veulen Jasmijn (Jazzmeen ox x Midas Hafl.) laat dankzij haar goede evenwichtige model
ook de daaruit voortvloeiende gebalanceerde bewegingen zien.
Een 1e premie in deze rubriek werd ook toegekend aan O’Hiyesa Indiana Daily Dream (v.Picasso van Knedo) van C.L.
Grob-Kuiken (Bellingwolde). Dit aansprekende en elegante merrieveulen is ook al van maart en dan beginnen de
enterachtige groeiperikelen al mee te spreken. En die groeiperikelen, zoals een hoge achterhand, manifesteren zich
altijd het eerst in de bewegingen. De veulens krijgen dan moeite om een redelijk aantal passen achter elkaar in een
gedragen beweging te demonstreren. Een deskundige jury hoeft dat ook geen rondenlang te zien maar weet, als het
veulen dit toch een paar passen kan demonstreren, dat dit op latere leeftijd altijd weer terugkomt. De skelethouding
van hals- en ruglengte komen goed overeen en dat zal bij een verdere uitgroei ook zo blijven. Net als de moeder is ze
heel licht koehakkig hoewel dit geen nadelige invloed op de lichtvoetige bewegingen heeft. Met een score van niet
lager dan een 7.5 is de 1e premie dan ook terecht verdiend.

Merrieveulens ER
Een 1e premie verkreeg ook Sorkaktani ox ( Suroor Khan ox x Depozit ox) van Stichting Enduranceland (Rotsterhaulle). Sorkaktani is een charmant veulen met een fraai front die echter al behoorlijk overbouwd is en daarom niet
helemaal goed uit de verf kwam.

Merrieveulens ERS Arabo-Friesian
Ook Nola (Dark Ilyas x Yk Maximus) van Aan de Wiel (Hardinxveld-Giessendam) ontving een 1e premie. Nola is een
veulen met een fraai type en een zeer goed front wat overigens meestal bij de Arabo-Fries sportpaarden het geval
is. De bovenlijn is wat strak maar is wel weer goed in 1/3 rug, 1/3 lendenen en 1/3 croupe verdeeld. De schouder
ligt voldoende schuin en de romp is diep en goed rondgeribd. Dankzij de grote hoek in het ellebooggewricht ligt het
boeggewricht vrij hoog en daarmee komt ook de romp meer opwaarts te staan. De stap is wat haastig en de draf
goed van tact en ritme.

Links Sorkaktani ox, op deze foto is de overbouwdheid al goed te zien en dat vertaalt zich ook altijd in de
bewegingen. Midden het ponyveulen O’Hiyesa Indiana Daily en rechts het Arabo-Friese
Sportpaard veulen Nola die allen met een 1e premie bekroond werden.

Merrieveulens ERS Sportpaard
Bellona (Rivant x Perfectum) van Kelly van de Ven (Asten) is wat men een ‘eyecatcher’ noemt. Ze heeft ras, een
Araberuitstraling en zit zeer harmonisch in elkaar. Bellona heeft een mooi hoofd met een groot donker oog en typisch vrouwelijke lijnen en vormen. De nek is goed geprononceerd en de hals is goed van lengte en goed naar boven
gewelfd . De schoft is hoog en loopt tot aan het midden van de rug door en gaat vloeiend in de goed gewelfde rug
over. De lendenpartij is lichtoplopend, goed bespierd en gaat vloeiend in de goed bespierde en lichthellende croupe
over. De schouder ligt schuin met een hoog gelegen boeggewricht en dat gaat weer samen met een grote hoek in
het ellebooggewricht. Ze heeft een mooie diepe en goed rond geribde maar, dankzij de grote hoek in het ellebooggewricht, ook een opwaarts verlopende romp. Het fundament is goed gesteld, hard en fors met mooi platte en brede
pijpen. De bewegingen zijn tactmatig, ritmisch, ruim, verend en met een zeer goede balans. De draf toont een groot
zweefmoment. Ze behaalde dan ook overtuigd het veulenkampioenschap.

Het Sportpaardveulen Bellona (Rivant x Perfectum) beschikt met haar evenwichtige model ook over zeer goede
bewegingen. Ze werd dan ook zeer verdiend tot veulenkampioen uitgeroepen. Op een leeftijd van ongeveer drie
maanden is een veulen qua type, model en bewegingen precies zoals ze later, als ze volledig uitgegroeid is,
ook zal worden. Die periode is echter soms maar een paar dagen te zien.

Tweejarige merries ER
Voor een 1e premie kwam ook de tweejarige Sharga Khan (Pharaoh Khan x Depozit ox) van Stichting Enduranceland
(Rotsterhaulle) in aanmerking. Deze forse tweejarige merrie is zeer goed ontwikkeld en in een prima conditie. Ze
heeft mooie skeletverhoudingen en is harmonisch gebouwd. Sharga Khan heeft een mooi hoofd en een goed gewelfd
front. De schoft is voldoende hoog maar zou iets verder in de rug mogen doorlopen. De rug is voldoende gewelfd
en zou bij de lendenpartij iets meer op mogen lopen. De croupe is goed bespierd maar ook wat kort en wat te sterk
geheld. De schouder ligt mooi schuin en de hoek van het ellebooggewricht is voldoende groot om de romp opwaarts
te doen verlopen. Het voorbeen is zeer goed gesteld met een mooie lange en brede onderarm. Het pijpbeen is hard
maar ook iets fijn. De koten en voeten zijn goed gevormd. De romp is diep, rond en vrouwelijk van vorm. Het achterbeen staat goed recht onder de massa en de broekspieren zijn voldoende lang. De bewegingen zijn lichtvoetig en
voldoende ruim.

Driejarige merries EPS-D Sportpony
Vanaf drie jaar komen de merries en ruinen in aanmerking voor het sterpredicaat en dat predicaat werd met vlag
en wimpel door Famoza (Kalido II van Klaverborch x Dosator ox) van B. Jansen (Haarlem) binnengehaald. Famoza
is uitgerust met mooie, vrouwelijke lijnen en vormen die vloeiend in elkaar overgaan. Ze heeft een goedgewelfd
front met een voldoende lange nek. De schouder ligt schuin en de grote hoek in het ellebooggewricht brengt ook
een opwaarts rompverloop met zich mee. De stand van het voorbeen is goed. De koten zijn wat kort en de voeten
zijn goed gevormd. De schoft is wat plat maar loopt wel weer voldoende lang in de rug door. De romp is rondgeribd
met veel “Hinterrippe”. Het achterbeen staat goed onder massa maar het spronggewricht is iets te groot gehoekt en
correspondeert niet helemaal met die van het ellebooggewricht. Dat laat zich ook in de bewegingen terug zien die
weliswaar ruim genoeg maar ook iets vlak blijven.

Links de tweejarige merrie Sharga Khan en rechts de driejarige EPS-D Sportpony Famosa FF verkregen
allebei verdiend een 1e premie, waarbij Famosa FF ook het Ster predicaat behaalde.

Zevenjarige en oudere merries EP-D

Er zijn paarden en pony’s die zodra ze in de ring verschijnen ook je blik vasthouden en dat was bij deze merrie met
de toepasselijke naam Kyra’s Promising Hidden Treasure (v. Nib Hiduc Star ox) van Y. Theunissen (Boxmeer) ook
het geval. Des te langer je naar deze merrie kijkt, des te meer ga je haar waarderen. Een puntgave, glasharde en
bijzonder sympathieke en vlijtige pony. Met haar werklustige eigenschappen heeft ze ook het predicaat Sport verkregen en zal ze best nog meer kinderen van haar functionele rij-eigenschappen laten genieten. Er zijn best wel wat
aanmerkingen op deze pony te maken maar die zijn van marginaal belang want ze compenseert deze volledig. Ook
als fokmerrie blijken zulke functioneel gebouwde pony’s vaak hun volle gewicht waard te zijn. Deze zeer functioneel
gebouwde pony met dito bewegingen verkreeg dan ook het sterpredicaat op haar sloffen.

De ponymerrie Kyra’s Promising Hidden Treasure bekoorde door haar voorkomen, uitstraling en optreden.

Zeven jaar en oudere merries EPS-E Sportpony
In deze rubriek maakten we kennis met twee merries die niet alleen maar heel weinig voor elkaar onder deden maar
die allebei ook voor het prototype van het EASP kunnen doorgaan. Zafaya van de Drinkbeker (Sagrand ox x Neron)
van Haverkamp (Hippolytushoef) en Feliz FF (Lobeke ox x Dosator ox) van F. Fokkens (Finsterwolde). Deze beide
schitterende pony’s zouden zomaar model hebben kunnen staan voor het logo van het EASP dat overigens in 2002
werd ontworpen! Zafaya van de Drinkbeker heeft ras, adel en uitstraling en daarbij een evenwichtige bouw met
harmonische lijnen en vormen. De skeletonderdelen van hals- en ruglengte alsmede de lengte van het voorbeen en
de rompdiepte stemmen naadloos met elkaar overeen. De som van twee van deze willekeurige lengtes vormen exact
weer de romplengte. Ze is zeer vrouwelijk in haar voorkomen. Zij heeft een mooie ronde, diepe en oplopende romp,
een goed gewelfd front die in de beweging nog ronder wordt. Het fundament is hard en de voeten zijn best ontwikkeld. De bewegingen zijn tactmatig, verend en krachtig en laten de dalende achterhand en veel schwung zien. Op
vier van de zes keuringscriteria scoorde ze een 9. Opvallend is haar onverstoorbare karakter. Door niets liet zij zich
imponeren maar als ze moest optreden, toonde ze haar ware karakter door een precies gedoseerde actie. Overigens
kan dit van alle paarden en pony’s op de keuring gezegd worden, want de keuring kenmerkte zich door de rust die de
dieren uitstraalden zonder daarbij aan temperament in te boeten.

Wat ze op stand beloofde, liet ze keer op keer ook in de bewegingen zien. Zafaya van de Drinkbeker
(Sagrand ox x Neron) kan zo voor het prototype van het EASP doorgaan.
Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van de twee jaar oudere Feliz FF. Ook zij staat volledig in het door het EASP
gewenste evenwichtmodel. Zij is daarbij lang gelijnd, staat over veel bodem en vormt een goede rechthoek tussen de
voor- en achterbenen. Deze merrie heeft een goed aangezette en fraai gewelfde, functionele rijpaardenhals met een
goed geprononceerde nek. De mooie, harmonische lijnen en vormen van deze merrie zijn uitgesproken vrouwelijk
en het fundament straalt kwaliteit uit. De bewegingen zijn tactmatig, ruim, lichtvoetig en worden zuiver in balans
getoond. Beide merries scoorden maar liefst 51 punten en verdienden het sterpredicaat dan ook met glans.

Ook Feliz FF (Lobeke ox x Dosator ox) is een ‘Eyecather’ die ook nog eens het uiterst werkbare en
kindvriendelijke karakter van de Arabische genen in haar pedigree demonstreerde.

Zeven jaar en oudere ruinen EPS-E Sportpony
Bij de ruinen kreeg K-Joey (King Stayerhof Jango x Nicolai) van Raaymakers (Milsbeek) wel een 1e eerste premie
maar scoorde, vanwege zijn wat sobere conditie, echter te weinig punten voor het sterpredicaat. En dat is eigenlijk
best jammer want vooral in de bewegingen waardeerde hij zich geweldig op en liet hij zien dat hij uit het goede hout
gesneden was.

Zeven jaar en oudere merries ERS Arabisch Volbloed (ox)
In deze rubliek verkreeg Solianka Khan ox (Depozit ox x Pobeg ox) van Stichting Enduranceland (Rotsterhaule) en 1e
premie en werd ook zij tot ster verklaard. Soilanka Khan ox is een forse, diepe en degelijke merrie met veel bot en
massa zonder veel Arabische showelementen. Maar ook deze genoemde punten horen juist bij het Arabisch Volbloed
dat bij uitstek als gebruikspaard en niet als showpaard door de bedoeïen is gefokt!

Zeven jaar en oudere merries ERS Sportpaard
Bij deze zeven jaar en oudere merrie werd het Sterpredicaat toegekend aan Bucephala (Perfectum x Aristos) van
Kelly van de Ven (Asten). Bucephala komt uit de stam van Sheila/Erfdame en uit die lijn is o.a. ook de hengst Dantos
(Cantos x Numero Uno), vader van de zesjarige Westfaalse kampioenhengst Deville, afkomstig. Toch zijn de evenwichtige, harmonische en evenwichtige warmbloedkwaliteiten van Erfdame nog goed bij Bucephala te herkennen.
Ze is alleen eleganter geworden en heeft via de toevoer van de Shagya-Arabische genen meer sportpaardkwaliteiten
meegekregen. Ze is ook de moeder van het fraaie merrieveulen Bellona dat eerder op de dag het veulenkampioenschap in de wacht sleepte. Afgezien van haar goede en harmonische skeletverhoudingen heeft ze een buitengewoon
hard fundament maar heeft ze ook een pijpbeen met een omvang van 21 cm! Daarmee staat ze veruit aan de kop van
alle deelnemende paarden!

Twee merries waar de degelijke gebruiks- en fokkwaliteit van afstraalt. Links de Arabische Volbloed merrie
Solianka Khan ox en rechts de ERS Sportpaard merrie Bucephala.

Model merries
Voor deze sinds kort ingevoerde rubriek waren vier merries aangemeld waarvan er aan drie het predicaat Model
werd toegekend. Deze rubriek is bedoeld voor merries die reeds het Ster of Keur predicaat behaald hebben.
Daarnaast is één van de voorwaarden is dat de betrokken merrie voor alle keuringscriteria tenminste een 8 moet
scoren en dus minimaal een totaal van 48 punten moet behalen.
De merrie die als eerste deze score behaalde, met de hoogste punten in deze rubriek, en voor het modelpredicaat
in aanmerking kwam, was de kapitale ERS Sportpaard merrie Silhouette P (Plutarches x Ganges) van de Sanne de la
Parra (Steenwijk). Deze opvallende merrie is een echte “eyecatcher” die zeer goed in het evenwichtsmodel staat.
Dat harmonische model en haar ras zijn een erfenis van haar Shagya-Araber genen. Het hoofd, met een groot
donker en vriendelijk oog, toont ras en adel en de buitengewoon goed gewelfde hals met de lange nek is goed en
breed aangezet. Een aldus geconstrueerde hals is in staat om het voorwaarts bewegende gewicht in de draf en de
galop door een versterkte welving niet alleen goed op te vangen maar ook in balans te houden.
De tweede merrie die voor dit predicaat in aanmerking kwam, was de Arabische Volbloedmerrie Sahara ox (Galinka
Conquestador ox x Thee Desperado ox) van Rachelle Visschendijk (Overdinkel). Sahara is een zeer elegante,
harmonische merrie met veel ras en adel maar ook met uitstekende skeletverhoudingen en die fenotypische en
functionele eigenschappen brengen ook weer uitstekende bewegingen met zich mee.

Deze mooie en goed gebalanceerde beweging met een groot zweefmoment van Sahara ox en van Silhouette P
is één van de voorwaarden om voor het predicaat Model in aanmerking te komen.
De ‘grande dame’ Bathseba (Aritos x Bojar) van K. de Lange (Asse) was de derde merrie aan wie het predicaat model
werd toegekend. Met haar negentien jaar was ze veruit de oudste deelnemer aan deze keuring. Maar die negentien
jaar zijn haar nog niet aan te zien. Ze heeft niet alleen zeer goede skeletverhoudingen maar ook nog een glashard
fundament. Bathseba is een zeer verdienstelijke fokmerrie maar ook een allround sportpaard die kan springen en
dressuren en met Hanneke Kraaij zal ze eerdaags in de klasse ZZ-licht starten.

Ondanks haar leeftijd van 19 jaar toont Bathseba nog altijd zeer lichtvoetige bewegingen en een
goed gebalanceerde draf met een groot zweefmoment.

Zadelrubriek
In deze rubriek ging de winst verdiend naar Hanneke Kraaij met Bathseba die ondanks haar leeftijd toch de jongere
garde de baas bleef. Maar dat de jonge garde wel toekomst heeft, liet de elf jarige Jannes Fokkens met zijn fraaie
schimmelmerrie Feliz FF zien en zij wisten beslag op de tweede plaats te leggen.

Hanneke Kraaij met Bathseba (Aristos x Bojar) en Jannes Fokkens met Feliz FF (Lobeke ox x Dosator ox) bezetten
respectievelijk de 1e en de 2e plaats. De linten werden uitgereikt door het jurylid Albertine Nannings.

