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Derde premie
Gea groeit uit
naar Model
Gea v.d. Slothoeve Model Sport AA (Maurits 437 x Gradus 356)
heeft een bijzondere keuringscarrière: van derde premie
stamboek via uitstekende ABFP-testen naar tweede premie Ster
en uiteindelijk Model. De Engelse eigenaresse Kirsty Baldwin is
altijd achter haar merrie blijven staan en is blij met de hulp die
ze in Nederland kreeg.
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F

okker Cees Breimer (85) kocht in 1978
zijn eerste Friese paarden en is sindsdien
altijd actief geweest met zijn ‘Van de
Slothoeve’-paarden, zowel in de fokkerij
als in de sport. Hij begon met de stamboekmerrie Roaske (Freark 218) uit stam 61. Uit deze lijn
fokte hij meerdere Preferente merries waaronder de oud-fokdagkampioen van Ambt Delden,
Feikje v.d Slothoeve Model Sport Preferent AAA
(Teunis 332). Breimer beleerde zijn paarden altijd
zelf voor de wagen en bracht ze uit in de
tuigsport. ‘Dat deed ik er allemaal bij, naast het
boerenbedrijf', vertelt Breimer. De stalnaam ‘Van
de Slothoeve’ komt van de boerderij waar
Breimer zijn veebedrijf had. Cees en zijn
echtgenote zijn inmiddels naar een seniorenflat
verhuisd, maar hun oude boerderij heet nog
steeds de ‘Slothoeve’. Cees Breimer heeft ook
heel goed gefokt met een merrie uit een andere
lijn: Anneke v/d Roazebosk Ster Preferent
(Gradus 356). Anneke komt uit stam 15, één van
de grotere en kwaliteitsvollere stammen binnen
het stamboek. Breimer kocht Anneke als veulen
van fokkers Gerrit en Janke de Jong, waarvan
Janke volgens Breimer ‘de echte paardenvrouw’
was. Anneke gaat terug op Tsjollie Ster Preferent
(Fokke 217). Tsjollie is via haar dochter Femke
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van Dedgum Ster Preferent Prestatie (Oepke
266) de oma van Jehannes 484.

Tuiggenen
Anneke v/d Roazebosk kreeg twee keer een
eerste premie, maar Breimer is niet met haar
naar de Modelkeuring geweest. ‘Waarschijnlijk is
het er niet van gekomen omdat ik te druk was.
Het Kroonpredicaat bestond in die tijd ook nog
niet en naar Model was best een grote stap.’
Breimer was voorstander van de ABFP-testen en
hij liet Anneke meedoen. De proef van Anneke
werd gewaardeerd met 82,9 punten, waarbij ze
een 8,5 voor het tuigonderdeel kreeg. Breimer
zegt: ‘Een keuring is een momentopname. Soms

Gea v.d. Slothoeve
Model Sport AA
heeft een paard z’n dag niet en toont zich niet
goed. Een goed ABFP- resultaat wordt meegenomen op de keuring en dat kan dan net het
verschil maken tussen Ster en niet Ster.’ De
combinatie met Beart 411 klikte heel goed voor
Anneke, vijf nakomelingen worden Ster. Dan
kiest Breimer voor Maurits 437 die in zijn
afstamming ook de nodige tuiggenen meebrengt. In 2010 wordt uit deze paring Gea v.d.
Slothoeve geboren.

Geb. datum: 11-05-2010 Stokmaat: 1.69 m
Stam: 015
Verwantschap: 17.9%
Nakomelingen:
Kai Fän Baldwin (Beart 411)
Moederlijn:
Gea v.d. Slothoeve Model Sport AA (Maurits 437)
	Anneke v/d Roazebosk Ster Pref AAA (Gradus 356)
Amarens D. Ster Prest (Nammen 308)
Pytrik Ster (Tamme 276)
Tsjollie Ster Pref (Fokke 217)

Op weg naar Kroonjuweel
Als veulen is Gea goed voor een oranje lintje en
als twenter krijgt ze een tweede premie. Gea
heeft als driejarige haar dag niet in Ambt
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In Engeland werd
Gea uitgebracht in
de dressuur en won
alles
kwam zij een video tegen van de toen vierjarige
Gea v.d. Slothoeve die via Stoeterij Koningsland
voor de verkoop werd aangeboden. Kirsty vond
Gea meteen een prachtige merrie: ‘Ik besloot
naar Nederland te vliegen om haar te bekijken
en te rijden. Ik had al besloten om haar te kopen
als ik niet van haar af zou vallen.’ In Nederland
werd Kirsty opgewacht door Sandra Verhoeven
die haar naar Friesland bracht waar de merrie
stond gestald. Het ritje op de Maurits 437-dochter verliep voorspoedig, zonder valpartijen, en
Gea verhuisde naar Engeland: ‘We brachten haar
hier uit in de dressuur en ze won alles.’

Kroon en Sport

De Engelse Kirsty Baldwin
kocht Gea als vierjarige.
‘Ze is ongecompliceerd en
rustig in de omgang, een
paard uit duizenden.’

Delden en wordt met een derde premie in het
stamboek opgenomen. Breimer brengt haar naar
Warga voor de ABFP-testen die ze met glans
aflegt: 79 en 80 punten. Met deze score ligt ook
het Sterpredicaat binnen bereik: Gea wordt in
Warga Ster met een tweede premie. ‘Mark
Jansen van Stoeterij Koningsland in Elst was in
die tijd mijn compagnon. Hij en partner Sandra
Verhoeven kwamen in contact met een Engelse
dame die geïnteresseerd was in Gea. Toen is Gea
verkocht’, zegt Breimer. Anneke v/d Roazebosk
heeft inmiddels zes Sternakomelingen en in Gea
een Modeldochter, en heeft dus nog één ster te
gaan voor Kroonjuweel. Met een dochter en
twee zonen die de driejarige leeftijd nog
moeten bereiken, Anneke kreeg dit jaar nog een
hengstveulen van Nane 492, moet dubbel
Preferent haalbaar zijn. In 2016 heeft Cees
Breimer al zijn Friese paarden verkocht vanwege
zijn gevorderde leeftijd. ‘Ik heb nog twee
vierjarige hengsten in gezamenlijk eigendom
met amazone Miranda Venema, dus ik noem
mijzelf nog steeds Friezenliefhebber.’

Verhuisd naar Engeland
De Engelse Kirsty Baldwin was in 2014 op zoek
naar een Fries paard. Surfend op het internet
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Drie jaar later besloot Kirsty Baldwin om de
talentvolle Gea in Nederland bij Van Manen in
training te zetten om te kijken of ze nog een
stapje hoger kon op de keuring. Gea is inmiddels
uitgegroeid tot een 1.69 meter grote merrie.
Amazone Corina van der Bunt nam Gea dressuurmatig onder haar hoede. De training wierp
zijn vruchten af. In 2017 kreeg Gea in Sint
Nicolaasga een eerste premie en op de Centrale
Keuring werd ze Kroon verklaard. Een jaar later
kwam daar ook het Sportpredicaat bij. In overleg
met Van Manen werd Gea geïnsemineerd met
Beart 411 waaruit in 2019 een hengstveulen
werd geboren, Kai fan Baldwin. ‘Gea was een
supermama en zorgde heel goed voor hem. De
volgende stap was het Modelpredicaat maar ik
wist dat dit niet gemakkelijk zou zijn.’ Op de
locatiekeuring bij Van Manen werd Gea omschreven als ‘een moderne, langgelijnde merrie
die veel duurzaamheid toont.’ De goede
ABFP-scores werden meegenomen, maar ook
aan de hand voldeden de stap en draf aan de
hoge eisen voor het Modelpredicaat. Kirsty
Baldwin is trots dat ze altijd vertrouwen heeft
gehouden in haar merrie: ‘Ik ben heel blij met
alle hulp die ik heb gekregen in Nederland. Het
is zo’n geweldig paard met een ontzettend
vriendelijk karakter. Ze doet altijd haar best. Gea
is ongecompliceerd en rustig in de omgang, een
paard uit duizenden. Ze zal voorlopig in
Nederland blijven en voor de fokkerij worden
ingezet.’

