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Susanne Model Sport AAA (Norbert 444 x Wikke 404) liet er op
de locatiekeuring bij Stal Fan de Kadyk, mede dankzij een
IBOP-score van 84 punten, geen twijfel over bestaan. ‘Een
kapitale merrie’, zo omschreef Louise Hompe die het hoogste
predicaat uitreikte: Model.
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H

et had maar weinig gescheeld of
Susanne Model Sport AAA (Norbert
444 x Wikke 404) had nu, anoniem en
predicaatloos, in een Roemeens
natuurgebied rondgelopen. Susanne werd als
veulen opgekocht door Jan Wietse de Boer en
was bestemd voor de Zuidlaardermarkt waar een
handelaar veulens zocht voor een transport naar
Roemenië. De vader van Jan Wietse, Lammert de
Boer, zag Susanne en zei tegen zijn zoon: ‘Je
mag alle veulens meenemen maar die niet.’
Susanne was hem opgevallen door haar lenigheid in beweging en hij nam het merrieveulen
over van zijn zoon. Susanne bleef bij Jan Wietse
in de opfok en werd als driejarige keuringsklaar
gemaakt door Tsjalling de Boer. Op Terschelling
stal Susanne het hart van de juryleden en werd
met een eerste premie kampioen van de
keuring. Jury Bauke de Boer vond Susanne
meteen een heel goede merrie: ‘Mooi gelijnd,
veel rasuitstraling en correct gebouwd en dito
beenwerk. Ze stapte met veel afdruk, ruimte en
kracht en draafde met een mooi voorbeen- een
achterbeengebruik.’ Op de Centrale Keuring liep
Susanne tot het laatst mee in de strijd om de
kampoenstitel die uiteindelijk naar die andere
Norbert 444-dochter zou gaan: Pleun van ’t
Lansink Model.
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Fan van Norbert 444
Op Terschelling waren ook de fokkers van
Susanne aanwezig. Durk en Margriet Reinsma
hadden een hotel geboekt om naar hun merrie
te gaan kijken en maakten er een weekendje
weg van: ‘We waren nog nooit op Terschelling
geweest. Jan Wietse zei tegen ons dat Susanne
naar de keuring zou gaan en daar wilden we
graag bij zijn.’ Durk en Margriet fokten Susanne
uit Zetske van de Oergong Ster (Wikke 404) die
ze als jaarling van fokker Zwaagman kochten.
Zetske is een halfzus van, de later afgekeurde,
Tsjitse 387 (Brandus 345), uit Paike-T. Ster
Preferent Prestatie (Djurre 284). Zetske ging als

Susanne Model Sport AAA

enter thuis bij Reinsma de wei in met leeftijdgenootjes. Uit een aangrenzend weiland ontsnapte
er een Friese hengst die bij de jonge merries in
de wei bleek te lopen. Een jaar later beviel
Zetske, toen dus twenter, van een hengstveulen.
Durk Reinsma: ‘Zetske heeft er niets aan
overgehouden, ze is ook niet klein gebleven. Als
vierjarige werd ze op de keuring in Balkbrug
Ster met een tweede premie. Jammer genoeg is
ze al op zevenjarige leeftijd overleden aan een
hartkwaal.’ Na een hengstveulen van Maurus
441 krijgt Zetske in 2013 een merrieveulen van
Norbert 444. Durk is een Norbert 444-fan: ‘Ik
vind het een prachthengst die goed kan bewe-

Geb. datum: 02-05-2013
Stokmaat: 1.62 m
Stam: 103
Verwantschap: 18.1%
Nakomelingen:
Gona fôn de Sônpôle (Jehannes 484)
Moederlijn:
Susanne Model Sport AAA (Norbert 444)
Zetske van de Oergong Ster (Wikke 404)
	 Paike-T Ster Pref Prest (Djurre 284)
Lokke Ster Pref (Bjinse 241)
Yna Model (Ritske 202)
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Susanne is zadelmak
gemaakt op het
strand van
Terschelling
proces in Italië zal plaatsvinden omdat daar de
slagingskans groter is. Het embryo zal ingevroren terugkomen naar Nederland en hier in een
draagmerrie gezet worden.’

Wakker en werkwillig

Foto boven:
Lammert en Monique de
Boer: ‘We proberen met
OPU meer nakomelingen
van Susanne te krijgen.’
Foto rechtsonder:
Pietie van den Berg rijdt
Susanne in de Z2. ‘We zijn
nu bezig met de wissels,
dat pakt ze goed op.’
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OPU proberen
Met Udo de Haan aan de leidsels behaalde
Susanne in 2017 een AAA IBOP-score van 84 punten waarmee ze definitief Kroon werd. Een jaar
later kreeg Susanne een merrieveulen van Jehannes 484 dat helaas na negen dagen overleed.
Het merrieveulen kreeg de naam Gona fôn de
Sônpôle, vernoemd naar de in 1947 geboren
Gona Model Preferent (Auke 171), één van de
bekendere merries uit stam 103. Lammert de
Boer zegt: ‘Susanne is een bijzondere merrie uit
een heel interessante lijn. Ze gaat terug op Gona
en op Lokke Ster Preferent (Bjinse 241), de oma
van Tsjitse 387. Stam 103 is een best fokkende
stam, het is niet voor niks dat er nog twee
nieuwe Modelmerries, Pleun van ’t Lansink en
Summer van Stal de Berkmeer, hieruit voortkomen.’ Susanne heeft een resistente bacterie
opgelopen waardoor het niet meer is gelukt om
haar drachtig te krijgen. Lammert de Boer geeft
het nog niet op: ‘We gaan nu OPU proberen.
Daarbij worden nog niet helemaal gerijpte
eicellen uit de merrie gewonnen en daarna
bevrucht. Ik heb begrepen dat een deel van het
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gen. Ik was er helemaal weg van.’ Durk en
Margriet hebben niet overwogen om Susanne
aan te houden: ‘We hadden er geen ruimte voor
en bovendien is het een lang en kostbaar traject
om een merrie Ster of nog hoger te krijgen.’

Susanne wordt onder het zadel getraind en
uitgebracht door Pietie van den Berg uit It
Heidenskip. Lammert de Boer woont op Terschelling, dus om praktische redenen staat Susanne
sinds twee jaar op stal bij de amazone. Susanne
kwam net zadelmak bij Pietie aan. Ze zegt: ‘Ik
heb van Lammert de Boer gehoord dat Susanne
op Terschelling zadelmak is gemaakt op het
strand. Ze zijn er gewoon opgestapt en zijn naar
de zee gereden. Dat vind ik wel grappig.’ Pietie
is met Susanne gestart in de L dressuur en heeft
verder alle klassen met de merrie doorlopen, de
volgende halte is het Z2: ‘We zijn nu bezig met
de wissels, dat pakt ze goed op. Susanne is een
hele wakkere merrie met een enorm werkwillig
karakter. Het is niet een paard voor iedereen.’
Het rijden van Susanne ligt nu even stil omdat de
merrie de OPU-behandeling ondergaat. Daarvoor moet ze een tijdje rust houden: ‘Het is wel
handig dat Susanne niet zelf drachtig is, dan kan
ik haar doorrijden in de sport. Met de eigenaar
heb ik afgesproken om naar de subtop toe te
trainen zodat ze het Sport Elite predicaat draagt.
Dat zou heel mooi zijn.’

