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H
enk en Johanna Brinks hebben met de 
nafok van Pearel fan ’t Sud Ster 
Preferent Prestatie (Fokke 217) een 
indrukwekkende lijn opgebouwd. 

Sipke Durksz fokte Pearel uit een sterke familie 
uit stam 25 met veel Preferent bloed. Meerdere 
stamboekhengsten komen voort uit deze lijn, 
waaronder Eelke 183, de vader van de invloed-
rijke Ritske 202. Henk en Johanna Brinks konden 
de in 1977 geboren Pearel eind jaren tachtig 
kopen. Pearel bracht veel kwaliteit uit haar 
moederlijn mee: het eerste veulen dat bij Stal 
van ’t Oostende werd geboren, Oege 267-zoon 
Tieme, werd als driejarige goedgekeurd als 
Tieme 330. Helaas overleed de hengst in zijn 
eerste dekseizoen. Brinks fokte verder met een 
aantal dochters van Pearel fan ’t Sud, waaronder 
de volle zus van Tieme 330, Hilde van ’t Oosten-
de. Hilde is als veulen gekeurd en daarna nog 
negen keer, de laatste keer in 2010 op zestienja-
rige leeftijd, maar de Oege 267-dochter kwam 
niet verder dan een derde premie. Haar draf zou 
volgens de juryleden niet toereikend zijn voor 
het Sterpredicaat. Hilde werd wel Preferent: 
dochter Finneblom van ’t Oostende (Olof 315) 
verkreeg de predicaten Ster, Preferent en 
Prestatie en dochter Twirke van ’t Oostende 

(Olrik 383) Kroon en Sport AA. ‘Hilde was een 
Oege 267-dochter, daarvan verwacht je dat ze 
niet makkelijk zijn, maar Hilde was een hele 
brave merrie. Dochter Finneblom heeft een veel 
moeilijker karakter, dus kennelijk heeft het een 
generatie overgeslagen.’ 

Twee Modeldochters
Finneblom van ’t Oostende blijkt een uitsteken-
de fokmerrie; de teller staat op twee Model-
dochters, Beitske van ’t Oostende Model Sport 
AA (Jerke 434) en Riemkje van ’t Oostende 
Model AA (Tsjalke 397) en vijf Sternakomelin-
gen. De zonen en dochters van Finneblom zijn 

In de staart van de locatiekeuringen werd er nog een merrie 

Model verklaard: Riemkje van ‘t Oostende Model AA (Tsjalke 397 

x Olof 315) van Henk en Johanna Brinks uit Wapserveen. De 

loftuitingen van kijkers naar de livestream op de KFPS Facebook 

pagina waren eensgezind: het Modelpredicaat voor deze fraaie 

powermerrie is zeer verdiend.  
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pittige paarden, misschien niet geschikt voor 
beginners, maar ze hebben wel dat beetje extra 
dat ze geschikt maakt voor de sport. De inmid-
dels verkochte Pilgrim van ’t Oostende Sport 
(Rindert 406) vierde successen in de dressuur-
sport met Nathalie Vorenhout in het zadel. Jerke 
434 blijkt goed bij Finneblom te passen. Ze 
wordt drie keer aan de Onne 376-zoon gepaard 
en alle drie de dochters worden Ster waarvan 
Beitske dus ook Model. De keus valt daarna op 
Tsjalke 397. ‘Die hebben we gekozen om zijn 
ras’, verklaart Henk Brinks. ‘En achter Tsjalke 387 
zit Doeke 287, dat is fijn bloed.’ In 2013 ziet 
Riemkje van ’t Oostende het levenslicht. Als 

Riemkje van ‘t Oostende  
Model AA
Geb. datum: 19-06-2013  Stokmaat: 1.67 m
Stam: 025
Verwantschap: 17.5% 

Nakomelingen: 
Gelbrich van ‘t Oostende (Rindert 406) 
Jildau van ‘t Oostende (Tsjalle 454) 
Oene van ‘t Oostende (Tsjalle 454)

Moederlijn: 
Riemkje van ‘t Oostende Model AA (Tsjalke 397)

  Finneblom van ‘t Oostende Ster Pref Prest (Olof 315)
  Hilde van ‘t Oostende Pref (Oege 267)
  Pearel fan ‘t Sud Ster Pref Prest (Fokke 217)
  Klavervrouw fan ‘t Sud Model (Oene 201)
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driejarige krijgt Riemkje op de fokdag in Assen 
een derde premie. Dat is een teleurstelling voor 
de familie Brinks, die veel van de merrie hadden 
verwacht. Na de keuring blijkt dat de merrie 
hoge koorts heeft en eigenlijk niet in de ring 
had moeten verschijnen. Op de herkeuring pakt 
ze, volledig hersteld, een Ster tweede premie.

Samen in de kampioensring
De fokdag in Oldeholtpade in 2017 is een dag 
die Henk en Johanna Brinks niet snel zullen 
vergeten. Beitske en Riemkje liepen samen in de 
kampioensring nadat ze allebei een eerste 
premie hadden gekregen: de negenjarige 
Beitske voor de vijfde keer en vierjarige Riemkje 
voor de eerste keer. De fokdagtitel ging uitein-
delijk naar Beitske die in dat jaar ook Model zou 
worden op de Centrale Keuring. Riemkje werd in 
Drachten Voorlopig Kroon. Om Voorlopig Kroon 
om te zetten naar definitief, moest Riemkje nog 
een test afleggen. In 2017 reed Harmina 
Holwerda een IBOP-rijproef met Riemkje maar 
72 punten waren niet voldoende: ‘Riemkje sloeg 
helemaal dicht op vreemd terrein. Ze is ook veel 
minder een dressuurpaard dan Beitske. Riemkje 
is meer tuigtypisch.’ Ria Hettinga nam de leidsels 
ter hand en het klikte met Riemkje: ‘Het is een 
hele hete merrie en Ria bracht rust,’ zag Henk 
Brinks. De gevonden ontspanning resulteert in 
2019 in een uitstekende IBOP menproef: 81,5 
punten en Kroon. Riemkje wordt na het behalen 
van de IBOP test niet meer ingezet voor de sport: 

‘We vinden sport erg belangrijk. Onze paarden 
hebben ook het werkwillige karakter dat ze 
geschikt maakt voor de sport. Het is alleen voor 
ons financieel niet haalbaar om professionele 
amazones in te schakelen om onze paarden in 
de sport uit te brengen. Johanna en ik hebben 
besloten dat we niet meer dan acht paarden 
willen hebben, dat is voor ons nog te doen.’  De 
familie Brinks maakte door ernstige gezond-
heidsproblemen bij de dochters een verdrietige 
tijd door en deze zware periode is nog niet 
achter de rug: ‘De Friese paarden zijn voor ons 
afleiding in deze moeilijke tijd.’

Spijkerhard en vruchtbaar
De negentienjarige Finneblom is nog spijkerhard 
en vruchtbaar: ze bleef sinds 2005 maar één keer 
gust. ‘Ze was dit jaar in één keer drachtig van 
Teun 505. Ze had dit jaar al een merrieveulen 
van Teun 505 en die is erg goed gelukt.’ Riemkje 
is na veulens van Rindert 406 en Tsjalle 454 nu 
drachtig van Auwert 514, net als haar halfzus 
Beitske. Henk Brinks verwacht dat in de toe-
komst voor Finneblom dubbel Preferent en 
dubbel Prestatie in het verschiet ligt. Dan krijgt 
de prachtige predigree van Riemkje nog meer 
glans. ‘Voor Riemkje was na het behalen van 
Model veel belangstelling van geïnteresseerde 
kopers’, zegt Brinks. ‘Maar het moet wel heel 
gek lopen willen we Riemkje wegdoen.’ 

Riemkje is minder 
een dressuurpaard, 

ze is meer 
tuigtypisch

Foto boven:
Henk en Johanna Brinks:  
‘Onze paarden hebben het 
werkwillige karakter dat 
ze geschikt maakt voor de 
sport.’

Foto rechtsonder:
Met Ria Hettinga haalde 
Riemkje in 2019  voor 
haar IBOP-mennen 81,5 
punten en werd Kroon.
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