
Negen paarden ster op stamboekkeuring in

Friesland
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REGIO FRIESLAND

Uitgelichte paarden

Gekoppelde events

Op de late stamboekkeuring in het Friese Bears verschenen vandaag 14 paarden in de
baan. Drie van hen kregen een bovenbalkscore van 75/80.

Van de zeven springpaarden werden vier merries ster, bij de eveneens zeven dressuurpaarden
waren dat er vijf. “We zagen vandaag een iets wisselend beeld”, vertelt Bart Henstra, die
vandaag de paarden beoordeelde. “Maar er zaten zeker een paar fijne paarden bij.”
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Grand Slam VDL
Bij de springpaarden kreeg één merrie een bovenbalkscore van 75/80. Dit was de Grand Slam
VDL-dochter Lady II Ella (uit Pred-Ella pref prest van Indoctro, fokker M.T. Rosier uit Marsum)
van de fokker en S. Rosier van der Goot uit Wjelsryp. “Met haar 1.75m was dit een heel groot
paard. Ze is royaal ontwikkeld en heel langgelijnd. Het is een paard met een opvallend mooie
voorkant, een goede hals en goede schoftschouderpartij. Ze galoppeerde met afdruk en sprong
goed in het lichaam naar boven. Daarbij liet ze voldoende souplesse zien maar sprong ze met
veel macht.” Voor haar vermogen kreeg deze merrie een 8,5.

Grand Galaxy Win en Ferdeaux
Twee dressuurpaarden werden gewaardeerd met 75/80. Een daarvan is Lurella B (Grand Galaxy
Win uit Turella B ster pref prest van Krack C, fokker K.J. de Boer uit Nijeberkoop) van J. de Boer
uit Nijeberkoop. “Dit is een heel jeugdige merrie die een modern type heeft. Ze viel met name in
draf op met een heel fijn lichaamsgebruik, veel beentechniek, heel aansprekend
voorbeengebruik en goed gebruik van het achterbeen. Daarbij kon ze makkelijk schakelen. In de
galop heeft deze merrie veel techniek.” Ze kreeg een 8,5 voor de draf en de houding. Dezelfde
bovenbalkscore was er voor Latoya Dora E.H. (Ferdeaux uit Vidora E.H. elite sport-dr PROK van
Jazz) van fokker De Engelse Hoeve uit Grashoek. “Deze merrie is aansprekend en heeft een
mooie voorhand. Ze heeft een hele ruime en zuivere stap en draafde met een goede techniek.
De galop was lichtvoetig.”

75/75 voor ruin
De driejarige ruin Lucky Boy JS (Vivaldi uit Anouque elite eptm-dr D-OC van Prestige VDL) van
fokker J.J. Schaper uit Oosthem kreeg 75 punten voor zowel exterieur als beweging. “Dit is een
royaal ontwikkeld paard met een goed model en een mooie bovenlijn. Hij heeft een goede
schoftschouderpartij. De ruin heeft een fractie een lang achterbeen, maar bewoog met veel
ruimte.”
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Facebook (https://www.facebook.com/KWPN.nl/)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/kwpn)

Instagram (https://www.instagram.com/kwpn_official/)

Official partners

 (http://www.pavo.nl)

 (http://www.kalfsbeekbmw.nl/nl)

 (http://www.verkeersschoolblom.nl)

 (https://www.xcellenthorse.nl/)

 (https://www.anemone.nl/)
 (https://fira.tv/)

Sponsors

 (https://www.virbac.nl/3D-ontworming-paard)

 (https://www.divoza.com/)
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 (https://www.catering-culinair.nl/)

 (http://www.agterberg.com/nl/paardensport)

 (https://www.vandervalkapeldoorn.nl/)

 (https://www.easysystems.nl/)

 (https://plospan.nl/)

 (https://www.mechangroep.nl/)

 (https://www.bcm.nl/)
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