
PARELS IN DE FOKKERU

De Nanne l97-dochters Whita 4437 ster en
Afke 4646 model (stam 83), zorgden voor en-
kele opvallende merrielijnen en vormen de-
ze keer de 26e parels in de fokkerij. Uit deze
lijnen werden de afgelopen jaren drie heng-
sten aangeweze!\ namelijk Gerlof, Rem-
melt en Tsjomme. Het zijn hengsten die
veel hebben gedekt en dus is het belangrijk
om iets meer oveÍ hun achtergrond te we-
ten. In schema tonen we de belangrijkste lij-
nen uit de stam.

Opvallend is dat de hengsten uit verschillen-
de liinen komen. Er is kwaliteit in de breedte.
Er ió snrake van vruchtbaarheid. ,A.fke heeft
vier opgenomen dochters, waarvan drie ster;
Lamkjen vijf dochters, twee ster; Nieske vijf,
drie ster; Johannie drie, tevens ster.
Wama levert jaar op jaar een veulen; haar
dochter Judith gaf na 1990 al zes veulens. De
preferente Virginia heeft nu al haar tiende
veulen.

Prestaties
Het FPS fokideaal is gezonde, mooie en
vruchtbare paarden. We willen fokmerries
die fokzekei zijn voor kwaliteit in exterieur,
maar vooral in beweging. Dat in deze stam
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Halfzuster aan Gerlof,
Nely met haar eerste
oeulen Yfte aan S.
lansma uit
Donkerbroek.

aanleg voor beweging aanwezig is, blijkt uit
de verrichtingscijfers van de drie hengsten.
Wij tonen die met de bekende cijferbalk.
Na de verrichtingen hebben de hengsten met
veel succes aan de sport deelgenomen.
Remmelt bereikte zowel in men- als zadel-
dressuur de Z en was in handen van Leen
Hakker succesvol in tuig. Gerlof presteerde in
tuig en onder zadel. Tsjomme is Z-zadeldres-
suur. Andere paarden uit de stam die pres-
teerden ziin: Irma van de Zriderwaard 8200
ster (Minkema), die via de Fokke-dochter
Paula teruggaat op Nieske en Knjillis, een
zoon van Virginia die werd ingezet in het
vierspan van Kraaijenbrink.

Erfeli ike aanleg
Stam 83 begint in7934 met de Ynte 130-doch-
ter Flora 227 H. Deze Flora zal zeker terug-
gaan op een oudere stam. De grootste kans is
dat ze, om aftekeningen aan de benen, op-
nieuw als hulpboekmerrie moest beginnen. 

-

Ynte 130 vererfde veel beweging, maar in
verhouding meer wit dan andere hengsten in
die periode. De invloed van Ynte is via heng-
sten uit zijn dochters (Waling 167,Hylke186,
Meint 196, Oene 201) en kleindochters (o.a.
Ritske, Age, Gerke, Nanne, Lutsen, Ate, Jetse)
kwalitatief en kwantitatief zeer groot. Hoe ik
Ynte waardeer blijkt uit het opschrift van een
artikel dat ik in 1984 schreef: "Ynte 130, de
toekomst die 64 jaar achter ons ligt." (Ons
Friese Platteland, 31 ryraart 1984). Ynte 130
heeft de eigenachappen van v66r 7920 (Iuxe,
hoogbenigheid, lichtvoetigheid) over de land-
bouwperiod e 7920-197 0 heen getild.
Peter 153 zorgt in kombinatie met Flora voor
\A/hies. Peter won n 1945 de eerste prijs voor
de sjees en was o.a. vader van het 6eroemde
tuigpaard Eabeltje.
De volgende schakel levert met Stoffel een

stermerrie op die tweemaal is bekroond.
Stoffel gaf meer aftekeningen aan hoof en be-
nen dan tijdgenoten.
De vierde schakel in de stam wordt gevormd
door de twee Nanne-merries. Deze Nanne re-
ken ik tot een van de beste verervers van stu-
wing. Via zljnzoon Hindrik 222 en zijn doch-
ters o.a. Wijkje (moeder van jelkje, Metsje,
Djurre en Tsjerk), Carolina (moeder van
Rolanda en Tjimkje van Jorritsma), Ouck
(Moeder van Fopkje, Z-dressuur),
Marianneke (van Draaijer), kreeg hij sterke
invloed. Iemand die Nanne wel voorbracht
op keuringen noemde hem: "een paard met
veel van nature, met enorme stuwing, 'een

donder'." Nanne kreeg een 1A voor de ver-
richtingen en stond in tSSg voor de sjees op
de eerste plaats.
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Whita en AÍke
Whita werd als ster opgenomen en Afke als
model. De fokker was M. Brandsma,
Heidenschap. Bij \tVhita luidt de omschrij-
ving: "Wat weinig ontwikkeld (maat 1.54 in
1960 en trr1963), wel evenredig. Stap en draf
goed." Bij Afke luidt het rapport: "Goede bo-
venlijn, goede benen, goede gangen."
\Atrhita haalde in7964 een 2e prijs voor de wa-
gen. Afke kreeg 4x een 2e premie op de C.K.
Van 1975 tot 1986 was ze in het
Openluchtmuseum in Arnhem. Daar werd ze
28 jaar. Whita kreeg twee dochters als ster op-
genomen. Lamkjen van Oene 201, maat 1.62,
werd omschreven met "Goed soort, opzet
goed, stap en draf goed." Ze gaÍ zeven veu-
lens, vijf werden in het stamboek ingeschre-
ven, waarvan twee ster. De Ritske-merrie
Nieske, aangekocht door S. ]ansma,
Donkerbroek, was zeer temperamentvol,
nam eenmaal deel aan tuigen voor de
concourswagen en stond toen eerste. Ze gaf
vijf veulens, drie werden ster. De eerste was
Hendrina (Ulrig), bij opname 1A en ster. Ze
had een fraaie hals van Ulrig geërfd. ZIj gaf
de hengst Gerloí die deze mooie hals vaak
vererft. Hendrina liet verder nog een Oege,
stermerrie Nely na, die veelvuldig een 1e
prijs op de fokdag kreeg. Zljheeft in Yfke een
sterdochter en Elske wordt dit jaar als drie-
jarige gekeurd.
Verder zljn er nog een enter- en twenter-
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hengst in opfok. Elvira, de jongste dochter
van Nieske, is van Hearke. Zij leverde de
hengst Remmelt en van hem zijn er volle zus-
ters: een driejarige en een veulen. Een enter-
hengst van Rypke is in opfok.
Duideliik is dat achter Gerlof en Remmelt
veel héngsten zitten die beweging hebben
vererfd. Ynte, Narure, Ritske, Ulrig en Hearke
ziin klinkende namen. De laatste drie waren
vóelvuldig kampioen in tuig.

Tsjomme
De lijn van Tsjomme gaat via Lamkjen. Zij is
van Oene, die stamt uit die fantastische Ynte-
dochter Timmel, ook moeder van het tuig-
paard Eke en van Meint 196. Oene had een
beste draf, kreeg een 1A op zijn verrichting
en liet op de afstammelingenkeurng n 1964
een goede indruk na. Zijn 1"9 dochters in onze
stammen horen merendeels tot de beste fok-
merries.
De volgende schakel Johannie ster, is van
Ysbrand. Hii komt uit dezelfde moeder als
Freark 218: Typies 4521. ster, van de zeer
waardevolle Meint 196. Yan Johannie zijn
drie dochters als ster ingeschreven.
Met Hearke komt Warna ster (Sibma,
Rottum). Zij is zeer vruchtbaar, heeft al enke-

le dochters ster. Haar oudste is ]udith ster
van Teake 273. }J'et eerste veulen van Judith
was Tsjomme uit 7990, die in 1993 werd
goedgekeurd. In 1991 opnieuw een hengst-
veuler; daarna drie merries en dit jaar weer
een hengst. De eerste merrie uilt \993 kan nu
gekeurd worden.

Nafok Afke
Van de L2 veulens van AÍke werden vier als
stamboekmertie, waarvan drie ster, opgeno-
men. De oudste is de Ritske-merrie
Marianneke. Als driejarige werd ze ster en de
omschrijving van toen luidt "Goed soort en
type, wat beknopt. Stap goed, zeer vlotte
draf." Zij leverde in Hermien (Meine 230) een
uitzonderlijk vitale dochter. Ze ís inmiddels
23 jaar, maar nog zohard en levendig dat het
een lust is. Uit haar fokte Folkertsma uit
Pingjum met Hearke de reeds preferente
Virginia ster. Dit voorjaar kwam een Reitse-
hengst van Hermien in de tweede bezichti-
ging. Hij is verkocht naar AÍrika.
Op basis van goede erfelijke aanleg mogen
we van paarden uit stam 83 nog veel goeds
verwachten.

D.G. Wiersmq

ATTENTIE

26 septembeÍ | 996
Jouster - merke - Donderdag

bezoekt u'vanzelfsprekend weera" UlllEKE

14e FRIESE PAARDEl'lUEltlNG te J0URE
. lnternationaal
. Het Friese paard over de hele wereld
* de Jouster veiling geniet veel vertrouwen van fok-

kers en kopers
* Grote verloting t.b.v. het Friese vierspan
* Sfeervol evenement
* In verband met de selectie dient u de aanmelding

zo snel mogeli jk te doen

Aanvang 10.30 uur
Manege Joure

Haskerveldweg 1a * Joure

STICHTING HYNSTEFEILING . DE JOUWER
Sekt. Pastorielaan 22a - 8501 EZ Joure

INFO: 0513 -412588

TFainingsstal voor Friese paarden en tuigpaarden

Het van paarden

Keurin van hengsten / merries

Traine

Fam. R. van tt Oever
Ettenlandsew eg l, 8372 VL Baarlo/Blokzijl

Telefoon (0527) 29 18 83

Uw adres voor:
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