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Fokkerij  |  Modelmerrie

Doorzetter 
Rafaelle 
Model

H
enny Vloedgraven uit Olst was in 2013 
op zoek naar een interessant merrie
veulen voor zijn fokkerij. Hij klopte 
aan bij Anton Schut die uit zijn 

bekende ‘Van de Olde Mette Moate’ fokkerij 
veulens te koop had staan. De keus van Vloed
graven viel op Poike van de Olde Mette Moate 
(Norbert 444 x Rypke 321). Poike is een halfzus 
van Seije van de Olde Mette Moate Ster Prefe
rent (Sape 381), de moeder van Gerben 479. 
Maar één merrieveulen opfokken is niks, dus 
Vloedgraven wilde er een maatje bij. Dat maatje 
liep al bij Poike in de wei: dat was Rafaelle van 
de Olde Mette Moate (Beart 411 x Onne 376). 
Rafaelle komt uit stam 38, met de bekende 
Wijkje Model Preferent Prestatie (Nanne 197) in 
haar moederlijn. Wijkje bracht de Preferente 
Tsjerk 328 en Djurre 284. Pas toen Schut en 
Vloedgraven binnen aan de koffie zaten om de 
koop te beklinken en de papieren erbij werden 
gehaald, zag Henny het lijntje waar Rafaelle uit 
komt: ‘Dat is een hele goede stam, dat paste mij 
wel.’

Uit Preferente Hadewich
Rafaelle is een dochter van Hadewich Ster 
Preferent (Onne 376) die ook al een Kroon Sport 

dochter, Odewich van de Olde Mette Moate 
(Stendert 447) en drie Sterzonen bracht. De 
jongste Sterhengst, Danny van de Olde Mette 
Moate Ster (Jehannes 484) is dit jaar aangewe
zen voor het Centraal Onderzoek. Anton Schut 
wil, gezien zijn leeftijd, zijn fokkerij inkrimpen 
en heeft Hadewich gegund aan beginnend 
fokker Nadia den Hollander die dit jaar een 
merrieveulen van Tymen 503 uit de achttienja
rige Hadewich fokte. Hadewich is een dochter 
van Tyalda fan Ychten Ster Preferent (Teunis 
332). Anton Schut heeft een aantal merries uit 
de ‘Fan Ychten’ lijn van Sipke Dijkstra aange
kocht. Schut gaf al eerder aan dat dit één van de 
betere merrielijnen binnen het stamboek is: 
‘Voor die tijd waren het hele moderne paarden 

De zevenjarige Rafaelle van de Olde Mette Moate (Beart 411 x 

Onne 376) werd op de herkeuring in Harich Model. Eigenaar 

Henny Vloedgraven behield altijd het vertrouwen in zijn merrie: 

‘Het is een imponerende merrie, daar stáát echt wat.’ 
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die ook nu nog hoge ogen zouden gooien op 
keuringen.’ In 2001 schafte hij merrieveulens Far
dou fan Ychten (Folkert 353) en Famcke fan 
Ychten (Teunis 332) aan. Fardou is de oudste 
dochter van Kroonjuweel Sanne fan Ychten Ster 
Preferent (Teunis 332); Famcke is een volle zus 
van deze Sanne en Tyalda fan Ychten uit Marrit 
B. Model Preferent (Oege 267). Marrit B. is op 
haar beurt een halfzus van Djurre 284 en Tsjerk 
328 uit de genoemde, en beroemde, Wijkje uit 
de fokkerij van Tjerk Benedictus.
 
Reserve achter Pleun 
Rafaelle en Poike groeiden voorspoedig op bij 
Henny Vloedgraven en gaan in 2016 als drie
jarige naar de keuring. Waar Poike met een 

Rafaelle van de Olde Mette Moate 
Model AA
Geb. datum: 06-06-2013  Stokmaat: 1.69 m
Stam: 38 Verwantschap: 18.4%

Nakomelingen:
•  Friso Fan H.M.V. (Norbert 444) 
•  Hadewich Fan H.M.V. (Alwin 469) 
• Keessie Fan H.M.V. (Nane 492) 
• Jetske Fan H.M.V. (Alwin 469) 
• Nanno Fan H.M.V. (Nane 492) 
• Oekje Fan H.M.V.  (Alwin 469) 

Moederlijn:
Rafaelle van de Olde Mette Moate Model AA (Beart 411)

  Hadewich Ster Pref (Onne 376)
  Tyalda fan Ychten Ster Pref (Teunis 332)  
  Marrit B. Model Pref (Oege 267)
  Wijkje Model Pref Prest (Nanne 197)
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derde premie stamboek blijft, krijgt haar maatje 
Rafaelle een eerste premie in Ambt Delden.  
Ze eindigt als reservekampioene in de rubriek 
driejarige merries achter de latere Centrale 
Keuringskampioene Pleun van ‘t Lansink 
(Norbert 444) die dit jaar ook Model achter haar 
naam kreeg. Op de Centrale Keuring werd 
Rafaelle bovendien Voorlopig Kroon verklaard. 
Henny herinnert zich: ‘Op de Centrale Keuring 
liet Rafaelle zich niet zo geweldig zien. 
Ze reageerde zo op het geklap van de zwepen in 
de andere ringen, dat ze volledig de kluts kwijt 
was. Ik denk dat ze Voorlopig Kroon is gewor
den omdat jury Harrie Draaijer haar nog kende 
van de fokdag in Ambt Delden. Hij wist wat een 
beste merrie het is.’ Daarna wordt Rafaelle eerst 
voor de fokkerij ingezet, na een hengstveulen 
van Norbert 444 en een merrieveulen van Alwin 
469, zijn in 2019 en 2020 draagmoeders drachtig 
van de combinatie Rafaelle x Alwin 469 en 
Rafaelle x Nane 492. Op die manier gaat het 
hard: Rafaelle heeft dit jaar al zes geregistreerde 
nakomelingen. 

Revalidatie na rugblessure 
Om het Voorlopig Kroon predicaat te verzilve
ren, gaat Rafaelle in training. Voor de wagen 

doet Rafaelle het uitstekend, maar onder het 
zadel is er aanvankelijk geen land met haar te 
bezeilen. Het is uiteindelijk de vakkundige Susan 
Wind die adviseert om Rafaelle te laten onder
zoeken door de dierenartsen bij Dierenkliniek 
Wolvega. Zij vermoedt dat er iets aan de hand is 
met de rug van Rafaelle en dat vermoeden blijkt 
na het maken van röntgenfoto’s te kloppen. Na 
een revalidatietraject van een jaar, heeft Susan 
Wind de merrie dressuurmatig zo ver voor elkaar 
dat ze Rafaelle aanmeldt voor een IBOP proef. 
De eerste wordt geannuleerd vanwege de coron
acrisis, maar in juni dit jaar mag de combinatie 
van start. Ze scoren 78 punten waarmee Rafaelle 
definitief Kroon is. ‘Rafaelle heeft door de 
rugblessure wat moeite met de galop, daar 
kreeg ze dan ook een zes voor. Op stap en draf 
scoorde ze wel hoge punten. Door de deskun
dige training van Susan heeft Rafaelle de juiste 
bespiering gekregen en was ze soepel, dat blijkt 
ook wel uit de IBOP uitslag,’ licht Henny toe. 
Met een stokmaat van 1.69 is Rafaelle een 
grootramige, imposante merrie. Henny heeft er 
vertrouwen in dat Rafaelle in aanmerking komt 
voor het Modelpredicaat en meldt haar aan voor 
de locatiekeuring bij Van Manen in Ede. Daar 
lukte de Modelverklaring nog niet: ‘Ik was 
teleurgesteld en heb Rafaelle weer meegeno
men naar huis. Maar dan zie je haar lopen thuis 
en denk je: ‘Dit is zo’n geweldige merrie, zowel 
in exterieur als beweging, dat Modelschap moet 
er toch in zitten. Toen heb ik Jasper van Manen 
gebeld en gezegd dat ze naar de herkeuring 
ging.’ Henny Vloedgraven bleek het goed te 
hebben gezien: jury Sabien Zwaga roemt de 
modern gebouwde merrie met veel rasuitstraling 
en geeft aan dat Rafaelle ruimschoots aan de 
eisen voor Model voldoet. 

Drachtig van Tymen 503
Volgens Henny is Rafaelle een aanhankelijke, 
zachtaardige merrie, niet alleen naar mensen 
maar ook naar andere paarden. Ze is ook een 
vruchtbare merrie die gemakkelijk drachtig 
wordt en waarbij het embryo’s spoelen voortref
felijk gaat. De Beart 411dochter is nu zelf 
drachtig van Tymen 503. ‘Haar nakomelingen 
lijken ook mooi gelijnde paarden te zijn. Ik hoop 
dit lijntje voor te kunnen zetten met haar 
dochters, of misschien ooit zelfs wel een goedge
keurde zoon’, spreekt Henny Vloedgraven zijn 
hoop voor de toekomst uit. 

Rafaelle heeft al zes 
geregistreerde 
nakomelingen

Marijke en Henny
Vloedgraven: ‘We hopen
dit lijntje voort te kunnen 
zetten met haar dochters, 
of misschien ooit zelfs wel 
een goedgekeurde zoon.’

 


