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Dankzij succesvolle aankoop drie titels mee naar huis
GENDRINGEN – Onder prima weersomstandigheden organiseerde Shetland pony fokvereniging de IJsselstreek haar 57e fokdag en premiekeuring. Voor Teun Aleven uit Wehl, die de laatste
jaren meerdere succesvolle aankopen deed, werd de dag prima
afgesloten middels het algemeen én ere kampioenschap voor de
pas drie jaar oude Maroucha van de Geershof (v. Enrique van
Gelre).
door Peter Poppelaars

De 105 centimeter grote Maroucha
van de Geershof veroverde in eerste
instantie het kampioenschap in de
grote maat alvorens ze ook de overige maatkampioenen en de oudkampioenen wist te verslaan.
Tussen deze oud-kampioenen liep
ook de moeder van Maroucha, niemand minder dan meervoudig nati-

onaalkampioen Falatina van de
Geershof (v. Levi van de Schaapshoeve), eveneens in eigendom van
Aleven. Beide merries zijn gefokt
door Johan van de Geer te Afferden.

Not2yy4me
Ook bij de jeugdkampioenschappen mocht Teun Aleven twee merries opstellen als kampioen. In de
minimaat was de titel voor de door

de familie Geven gefokte
Not2yy4me van de Colorstable (v.
Flexability van de Colorstable), die
met verve haar goede bewegingen
liet zien. In de grote maat was het
On the Rocks van stal de Mussenhorst (v. Kazandro of Duke Stable)
die zich als beste op mocht stellen.
Het algemeen jeugdkampioenschap
ging naar de extra rasvolle én zeer
best dravende Noreen of Duke Stable (v. The One and Only of Duke
Stable) van Johan den Hartog te
Vethuizen. De zwarte kleine maats
merrie had veel concurrentie van de
knappe jeugdkampioen in de middenmaat; Norah van de Amstelhof
(v. Highlight van de Bom Bam) die
door Bram Koster te Didam in
fraaie vorm werd gepresenteerd.

Dubbelslag

Het algemeen jeugdkampioenschap ging naar de extra rasvolle én zeer best dravende Noreen of Duke Stable (v. The One and Only of Duke Stable) van Johan
den Hartog te Vethuizen.

Het veulenkampioenschap in de
minimaat leverde een dubbelslag
op voor nakomelingen van Kalusha
of Duke Stable). Uit dezelfde rubriek afkomstig werd het zwarte
veulen Pina Colada van stal Brammelo van de familie Nijhof uit Rietmolen uitgeroepen tot kampioen en
de palomino-kleurige Palm van de
Kleine Steege als reservekampioen.
Beide veulens hebben naast dezelfde vader ook dezelfde moedersvader, namelijk Sander van de
Hoefslag. Algemeen veulenkampioen werd de veulenkampioen overige maten, Pandora van de Nijman
(v. Hayden van de Veldhoeve) van
J. Munsterman te Halle. Een mooi
rastypisch veulen dat zich prima
wist te presenteren. De opvallende
vos Parfo van Nieuwen Ampsen (v.

Het algemeen én erekampioenschap gingen naar de pas drie jaar oude grote
maat merrie Maroucha van de Geershof (v. Enrique van Gelre) van Teun Aleven
uit Wehl. FOTO’S LEONTIEN RUISSEN

Joris L.H.) van de combinatie Arnold en Arianne Dijkstra te Laren
wist de reservetitel in de wacht te
slapen. Voor moeder Bonneke L.H.
was dat niet het eerste fokkerijsucces. Uit deze zeer sterk verervende
lijn werd de extra fraaie Maliha v.
Nieuwen Ampsen (v. Herbert van
de Viersprong), eveneens van de
combinatie Dijkstra, uitgeroepen
tot beste driejarige eigengefokte
pony.

Vier op een rij
Hesther van stal Beatrix (v. Zegmar
van de Zandkamp) van F. Buiting te
Didam mocht zich voor de vierde
keer laten kronen tot kampioen van
de kleine maat. De extra vlotte vos

merrie deed er in draf nog een
schepje bovenop. Een weergaloze
prestatie wat genoeg zegt over de
kwaliteiten van Hesther. De vosbonte Charlene van de Zandkamp
(v. Vesper van de Zandkamp) van
Johan den Hartog behaalde op
twaalfjarige leeftijd het kampioenschap in de minimaat. Recent wist
ze ook op de Nationale bontenkeuring haar rubriek te winnen. Het
kampioenschap in de middenmaat
kwam op naam van de knappe driejarige Majesteit van stal Koordes
(v. Highlight van de Bom Bam) van
H. Suythof te Rekken. Zij is een
rasvolle, mooi jeugd uitstralende
merrie met veel tact in haar bewegingen.

Opvallend veel jeugdige Shetlandpony’s in jeugdrubrieken
DALEN – De zevenjarige grote maat Shetlander Hilda af Jäboruder (v. Talisman af Jäboruder) pakte afgelopen zaterdag op de
49e premiekeuring van de fokvereniging Drenthe Zuid het dagkampioenschap. De algemeen jeugdkampioen kwam uit de kleine
maat, dit was entermerrie Oprah van Drij Stoel (v. Ieme van
Nieuwen Ampsen). Bij de veulens sprong Prinz van de Drift (v.
L.A. van Stal Polderzicht) er meteen bovenuit, wat hem de titel
algemeen veulenkampioen opleverde.

goed van type, met een mooi hoofd.
Haar draf is goed en de stap is ruim
voldoende”, licht Van den Crommenacker toe. In de grote maat ging
de titel naar de heel jeugdige en
goed bewegende Ojee van het Eeserhof (v. Indigo-H van de Wechterholt) van M. van der Spoel uit
Bronnegerveen.

door Corine Schreuder

Jeugdige pony’s

Beste bonte

“Bij de veulens was wel veel ‘gewoon’ spul, de kampioenen sprongen er echt uit. Een echte kopgroep
met topveulens misten we”, licht
juryvoorzitter Ralph van den Crommenacker toe. In de minimaat werd
Primea II van de Viersprong (v. Jasper van de Olde Maten) van S. Lanting uit Aalden kampioen bij de
veulens. Tot reservekampioen in
deze maat werd Piet van de Varenkamp (v. Cappucino of Sportview)
uitgeroepen. De zwarte Prinz van
de Drift, door fokker en eigenaar
Stal de Drift te Aalden gefokt uit de
kroonmerrie Carmen van de Viersprong, sprong er volgens de jury
meteen bovenuit bij de overige
maten. Dat leverde hem ook de titel
algemeen veulenkampioen op. De
reservekampioen overige maten,
Parzival van Drij Stoel (v. Ieme van
Nieuwen Ampsen) had ook veel
jeugd.

“Het was opvallend dat er in de
jeugdrubrieken echt jeugdige
pony’s waren, dat is positief”, vertel Ralph verder. Jeugdkampioen in
de minimaat werd Obsession van
Stal Morrison (v. Koffie van de
Groenkamp) van I. Kruiter-Webb
uit Nieuw-Buinen. “Obsession is
een heel mooie aansprekende jaarling met een zeer goed type en zeer
veel jeugd. De stap is goed en de
draf ruim voldoende”, aldus de juryvoorzitter. De algemeen jeugdkampioen komt uit de kleine maat.
Ook deze Oprah van Drij Stoel van
de combinatie M. Groeneveld/ W.
Slofstra uit Beilen heeft veel jeugd
erin, wat de jury graag ziet. “Ze is
zeer goed van type en ze heeft een
heel goede stap en een beste draf.
De strijd was zo beslist, er zit veel
toekomst in deze pony.” In de middenmaat werd de tweejarige Nina
van de Drift (v. Galant LTD) van
Stal de Drift jeugdkampioen. “Ze is

Naast het kampioenschap voor drie
jaar en oudere merries in de kleine
maat pakte de zevenjarige Heleen
van Stal de Beukensingel (v. Alco
van de Gathe) van de combinatie
Groeneveld/ Slofstra ook de titel
‘beste bonte’. “Heleen is een
mooie pony, met een zeer goed
type en een fraai front. Ze is goed
ontwikkeld, maar ook nog jeugdig,
met een vlotte stap en een ruim
voldoende draf”, aldus Van den
Crommenacker. Er waren ook twee
titels voor de kampioen middenmaat, Marle van Stal de Klimop
van G.J. Hanken uit Schoonebeek.
Deze dochter van Edgar van de
Menger werd ook uitgeroepen tot
beste driejarige eigengefokt. Volgens de jury is zij een mooie middenmaat, die duidelijk de
kampioen was. Ze is jeugdig, zeer
goed van type en heel goed bewegend.
Kampioen grote maat en tevens

De best dravende Oprah van Drij Stoel (v. Ieme van Nieuwen Ampsen) straalt veel
jeugd uit en werd uitgeroepen tot algemeen jeugdkampioen. FOTO’S ARIANNE DIJKSTRA

dagkampioen werd de zevenjarige
in Zweden gefokte Hilda af Jäboruder van de combinatie Esschendal & Osseforth uit Dalen. De
juryvoorzitter gaf aan dat ze in
goede conditie werd voorgesteld
en roemde haar zeer goede type en
vlotte draf met een heel mooi
voorbeengebruik. Ook de minimaat kampioen is in eigendom
van deze combinatie. Dat was de
driejarige Maranges van Isala (v.
Cristiano Ronaldo of Duke Stable).

Op herhaling
Beste ruin werd de driejarige middenmaat Max van Drij Stoel (v.
Hessel van Stal de Beukensingel)
van M. Groeneveld en W. Slofstra.
De dagkampioen van 2018 en erekampioen van 2019, Elsemiek van
de Drift (v. Tom van Veldhuizen),
ging op herhaling en pakte ook dit
jaar het erekampioenschap. De inmiddels tienjarige kroonmerrie van
Stal de Drift is een vlotte beweger,
met goed gesteld beenwerk en ze
heeft een zeer goed type.

