
11-7-2015 Regionale keuring te Breukelen 

De regionale New Forest keuring zit er weer op, ditmaal was de keuring in Breukelen. Ter 

voorbereiding op de keuring zijn wij met ons fokproduct ‘Pronk Stable’s Fleur en de gouden 

aanwinst ‘Eikhof Lavinya Pure’ naar de stamboekopname geweest in Norg. Deze dag is 

fantastisch verlopen, veel geleerd en met goede punten openomen.  

Met een ontspannen gevoel gingen we naar Breukelen toe, de pony’s stonden er in onze 

ogen goed op. Lars was al vroeg in de ochtend vertrokken om daar zijn hulp aan te bieden. 

Hij heeft verschillende veulens voorgebracht met goede resultaten. Einde van de ochtend 

kwam Esther aan met de pony’s Fleur & Lavinya. Zij stonden klaar in de trailer om te gaan 

knallen in de ring! Voordat ze aan de beurt waren hebben Lars & Esther nog verschillende 

pony’s voorgebracht. ‘Famous Grouse’ van de fam. Schouten behaalde een fantastisch 

resultaat in de handen van Lars. Ze behaalde een kopplaats en werd kampioen ‘grote maat, 

niet zogende merries’. Ze heeft een ticket ontvangen voor de Centrale Keuring in Ermelo. 

‘Cloudy Moscan’ & dochter ‘Floortje’ van de familie Havik behaalde beide een 1ste premie en 

een tweede plaats, zij hebben ook een ticket naar Ermelo verdiend. Eigenaren proficiat met 

dit fantastische resultaat.  

Begin van de middag was het de beurt aan ‘Eikhof Lavinya Pure’ om haar kwaliteiten te laten 

zien in de ring. Lavinya is een dochter van de hengst ‘Haywards Guardsman’ en meet 

1.26m. Ze liet zich goed zien in de ring ondanks het warme weer, dit resulteerde in een 1ste 

plaats met een 1ste premie en behaalde hiermee ook een ticket voor de CMK. Naderhand 

moest onze eigen fokproduct ‘Pronkstable’s Fleur’ nog in de baan verschijnen, Fleur is een 

dochter van ‘Hoppenhof’s Tycko’ en zij meet 1.46m. Ze komt uit onze fokmerrie ‘Eikenhorst 

Romy’, wij hebben van haar verschillende dochters lopen. Fleur was ontzettend druk, ze had 

veel last van spanning. Doordat ze zo druk was had ze te weinig aandacht voor ons, hierdoor 

hebben we haar niet optimaal kunnen voorstellen. Ondanks alles stond ze toch nog op een 

mooie 3de plek met een 1ste premie. Zij mag zich ook gaan bewijzen in Ermelo, hopelijk 

krijgen we de zenuwen van Fleur onder controle zodat zij zich hier van haar beste kant kan 

laten zien. 

Wij willen Sandra, Britt en Manon extra bedanken voor het helpen met de voorbereidingen 

en het vervoeren van de pony’s. 

We hebben enorm genoten en kijken uit naar de centrale keuring in Ermelo over twee 

weken, we wensen iedereen succes met de voorbereidingen en tot dan! 

Liefs Lars & Esther 


