
door Corine Schreuder

“Er stond een indrukwekkend aan-
tal van 64 paarden in de catalogus, 
waar we zeer content mee zijn. 
Voor het eerst hebben we in twee 
banen gekeurd en we zijn zeer trots 
dat we als vereniging zulke stappen 
maken. Het was mooi dat er veel 
publiek was gekomen en dat ook 
Jesse Drent aanwezig was. We heb-
ben fantastisch gewerkt en er was 
een goede communicatie met de 
voortbrengers”, vertelt juryvoorzit-
ter Gerrit Stelwagen.
De veulens werden gekeurd door 
Simon Hoeksma en Gerrit Stelwa-
gen. “De veulens waren gemiddeld 

goed ontwikkelde dieren, waarbij 
Merci Surprise kampioen werd bij 
de merrieveulens. Het is een zeer 
rastypisch veulen met een zeer edel 
hoofd. Zowel in stap als in galop 
heeft ze veel takt en een sterk ach-
terbeen, dat goed onder de massa 
wordt gebracht. In draf heeft ze 
veel front, ruimte en souplesse. Ze 
werd dan ook nog algemeen kam-
pioen”, lichtte Gerrit Stelwagen 
toe over het veulen van A. van der 
Veen, die haar fokte via een baar-
moederovereenkomst. Als vader 
staat de vorige jaar goedgekeurde
IJsbrand BP64 te boek. In totaal 
kreeg ze 46,5 punten, waarvan een 
acht op draf, bouw en beenwerk.

Reserve kampioen bij de merrie-
veulens werd Maike vân de Dings-
pel (v. Haike BP54) van de familie 
Bel/Harms. “Ze draafde indruk-
wekkend en kreeg daar ook een 
negen voor, maar in rastype had ze 
iets meer uitdrukking kunnen heb-
ben”, aldus Gerrit.
Bij de hengstveulens werd Mees 
van de Voorsprong (v. Ivano BP 65) 
van L. Wemmenhove kampioen. 
Hij werd door de jury omschreven 
als een zeer sterk ontwikkeld veu-
len met vrij veel bot en correct en 
hard beenwerk. In bewegingsvorm 
imponeerde de draf. Hij viel ook op 
in galop en was daarin opwaarts en 
liet voldoende souplesse zien. Zijn 
vader was vorig jaar kampioen op 
de hengstenkeuring en heeft maar 
enkele merries gedekt voor hij 
werd verkocht naar het buitenland.
Reservekampioen bij de hengstveu-
lens werd Maddox (v. Emiel BP 57) 
van D. Reinsma. Hij werd door de 
jury omschreven als een heel luxe 
en jong veulen. Hij toonde een hele 

mooie takt en ritme in stap en een 
veerkrachtige draf met mooi front. 

Oudere merries
De oudere merries werden gekeurd 
door Geertje van de Veen, Mar-
jolein Betten-de Jong en Barend 
Damstee. Zo kregen ze ook de re-
serve dagkampioen in de baan. Dit 
was de driejarige Joukje-Femke 
van Dunterpen (v. Beart 411) van 
T. Vermanen. Ze werd voorlopig 
elite en kreeg een acht voor de stap, 
die heel zuiver, taktmatig en vol-
doende ruim is. Ze kreeg zelfs een 
8,5 op haar rastype en bouw, wat 
haar totaal bracht op 45.5 punten.
Er verscheen voor de jury een 
groep merries waarvan vijf in het 
type XX, drie in het type FB en het 
BP telde twaalf paarden. De enige 
aanwezige jaarling liet zich keurig 
zien, was voldoende ontwikkeld en 
kreeg een nette tweede premie.

Imposante verschijving
Bij de XX’ers viel de grootramige 

Healers Gold (v. Delviro HBC) op 
door haar imposante verschijning 
en krachtige manier van bewegen. 
Ze beweegt met veel power en 
buiging in de gewrichten en heeft 
hard beenwerk. Deze tuigtypische 
merrie behaalde het voorlopig eli-
tepredicaat met 44 punten. Verder 
waren er in deze rubriek nog drie 
derde premies en een eerste pre-
mie voor Tessa (v. Daimond), een 
chique langgelijnde merrie met 
een actieve draf en veel lichaams-
gebruik. 
De sectie FB telde twee derde pre-
mies en een tweede premie, voor 
een eerste premie ontbrak helaas 
kwaliteit in deze groep.
De BP’ers werden beoordeeld met 
één derde premie, vier tweede pre-
mies en zes eerste premies. De jury 
keek tevreden terug op de merries 
en omschreef ze als een degelijke 
groep paarden zonder veel extreme 
uitschieters, maar paarden die voor 
de fokkerij zeker van waarde kun-
nen zijn.
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Merrieveulen Merci Surprise algemeen dagkampioen Barock Pinto’s 
ASSEN – Tijdens de dertiende centrale keuring van het Barock 
Pinto Studbook, die afgelopen zaterdag in Assen werd gehouden, 
keurden de juryleden nog steeds blind en wisten ze alleen de leef-
tijd en het geslacht. Uiteindelijk werd het merrieveulen Merci 
Surprise (v. IJsbrand BP 64) niet alleen kampioen bij de veulens, 
maar pakte ze ook het dagkampioenschap. 

Het merrieveulen 
Merci Surprise 
(v. IJsbrand BP 
64) werd niet 
alleen kampioen 
bij de veulens, 
maar ze pakte 
ze ook het dag-
kampioenschap. 
Het reserve dag-
kampioenschap 
kwam op naam 
van Joukje-
Femke van Dun-
terpen (v. Beart 
411). FOTO’S ANNIE 

DAMHOF

door Corine Schreuder

“We fokken al zestig jaar Welsh-
pony’s, maar dit weekend hebben 
we echt een gigantisch resultaat be-
haald met kinderen en kleinkinde-
ren”, vertel Rinus Hoeke. “Al drie 
keer eerder hebben we een inter-
nationaal kampioenschap gewon-
nen, maar nu was het zowel aan de 
hand als performance. Ik ben dan 
ook bijzonder trots op de kinderen, 
kleinkinderen en voorbrengers.”
De als veulen aangeschafte Moel-
garnedd Rhosyn is een voorbeeld 
van de import van pony’s uit de UK 
die de familie Hoeke belangrijk 
vindt om het ‘native’ ponykarak-
ter te behouden. “Ze moeten bot, 
behang, hardheid en ponyeigen-

schappen hebben. Maar dus ook 
zowel tegen een temperatuur van 
plus dertig graden als tegen min 
twintig graden kunnen. We probe-
ren wel mee te blijven gaan met de 
tijd, alles staat met innovatie, maar 
we moeten de raseigenschappen 
vast zien te houden. Dat is in onze 
fokkerij een belangrijk doel”, aldus 
Rinus. Ook het karakter speelt een 
grote rol. “Karakter is bijzonder 
belangrijk. Zo moet de hengst de 
kinderen accepteren als ze bij hem 
in de wei komen, dit geldt zowel 
voor de sectie A als B. We fokken 
de pony’s echt als gebruikspony’s. 
Vooral de sectie B is veelgevraagd 
als springpony en de sectie A 
vooral als zadelpony.”
Vroeger had de familie Hoeke, 

waarvan de grootvader van Rinus 
destijds startte met de fokkerij, 
ook sectie K pony’s, zoals de hui-
dige sectie NWR toen heette. “Wie 
weet, als de wil er is om te rijden 
komen ze later weer”, besluit Rinus 
Hoeke.
De eigen fokproducten Hoekhost 
Emlyn en Hoekhorst Evelyn vul-
den de prijzenkast ook verder aan. 
Zo werd de zevenjarige Hoekhost 
Emlyn reserve adult en reserve 
overall champion section A en 
werd twentermerrie Hoekhorst 
Evelyn (v. Brynrodyn Barwn) re-
serve youngstock champion sec-
tion A.

Overige Nederlandse 
kampioenen
De driejarige sectie A merrie Chal-
lenge Cloe (v. Springbourne Coal-
port) gefokt door en in eigendom 
van Sjef Versleijen werd young-
stock champion section A, overall 
youngstock champion en reserve 
overall champion. De negenja-
rige A-hengst Potteries Simon (v. 
Lacy Jaffa) van Henk Roel Krol 
werd overall champion section 
A. In de sectie D had Berry Bak-
ker succes met zijn driejarige Cu-
nera Queen of Hearts (v. Drogeda 
Flash Harry), ze werd uitgeroepen 

tot reserve youngstock champion 
section D. Ook de veertienjarige 
Acresdale Halle Berry (v. Derwen 
Railway Express) van Kimberley 
Karsdorp en Geert Verbaas was 
weer succesvol. Ze werd onder 
het zadel van Kimberley reserve 
performance champion. En ook de 
familie Zoet keerde met meerdere 
titels terug naar Wezep. Anwen 
Zoet werd met haar Ysselvliedts 

Hello Goldstar (v. Ysselvliewdts 
Special Edition) reserve mini 
champion first ridden en best 
young handler. Elaine Zoet werd 
reserve champion young handler 
met Ysselvliedts Nova-Zembla 
(v. Ysselvliedts Golden Boy) en 
de sectie B-jaarling merrie Ys-
selvliedts Moircy (v. Glansevin 
Goldfinch) werd reserve young-
stock champion section B.

De driejarige Joukje-Femke van Dunterpen (v. Beart 411) van T. Vermanen werd 
voorlopig elite en kreeg een acht voor de stap, zelfs een 8,5 op haar rastype en 
bouw en kwam daarmee op 45.5 punten.

De negenjarige sectie B-merrie Moelgarnedd Rhosyn werd kampioen in de sec-
tie B, maar werd tevens uitgeroepen tot overall supreme champion of the show. 
FOTO VIVIAN HESEN

Hoofdprijzen voor Nederlandse inzenders op Internationale Welsh Show
AKEN – Op de 21e Internationale Welsh Show 2022, het Eu-
ropese kampioenschap voor Welsh pony’s, in het Duitse Aken 
waren de Nederlandse inzendingen afgelopen weekend weer 
zeer succesvol. Vooral de familie Hoeke wist met hun fokkerij 
een unieke prestatie te leveren door zowel aan de hand als in 
de gebruiksrubrieken de kampioen te leveren. De negenjarige 
sectie B-merrie Moelgarnedd Rhosyn werd kampioen in de sec-
tie B, maar werd tevens uitgeroepen tot overall supreme cham-
pion of the show. In de gebruiksrubrieken was het de zesjarige 
Cailey Hoeke die met de zevenjarige palomino Synod Diamante 
(v.Synod Goldflake) als leading rein combinatie mini champion 
werd. Zo klonk ook voor haar het Wilhelmus.


