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Primeur voor
Jente fan ‘t Botshol
Model Sport AA
De locatiekeuringen hebben een eerste Modelmerrie in 2020
opgeleverd. De negenjarige Jente fan ‘t Botshol Sport AA (Pier 448
x Fabe 348) promoveerde bij Stal Lueks van Kroon naar Model.

Model
merrie
2020

Jacqueline en Marcel Schoo
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e Centrale Keuring gaat dit jaar

uitstekende beweging met fraaie Friese

door de coronaperikelen niet

‘looks’: in 2018 was ze de algeheel

door, waardoor de juryleden op

reserve fokdagkampioen van Het Friese

de locatiekeuring vaststellen of een

Paard Limburg.

merrie voor een eventueel (Voorlopig)
Kroon- of Modelpredicaat in aanmerking

Uit stam 50

komt. De grootramige Jente is zodoende

Jente fan ’t Botshol werd geboren in het

de eerste Modelmerrie van dit jaar. Ze is

Groningse Ter Apel, in de stallen van

op alle fronten een indrukwekkende

Thea van Schaik. Die stalnaam komt van

merrie: ze straalt veel ras uit en beweegt

de voormalige woonplaats van het gezin

ruim en krachtig. Als driejarige bereikte

Van Schaik: het natuurgebied Botshol,

Jente de finale van de Euro Friesian Cup,

vlakbij de Vinkeveense plassen in de

de voorloper van de Friesian Talent Cup

provincie Utrecht. Toen zij werden

en legde een jaar later een IBOP proef af

uitgekocht door de provincie om plaats

van 80,5 punten. Jente combineert

te maken voor natuurgebied, verkaste de
familie naar Groningen. Daar begonnen
ze een bed and breakfast in de eeuwen-
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oude boerderij ‘t Ossenschot, gelegen in
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aan de rand van Ter Apel. Op de zeven

Stokmaat: 1.67 m

hectare grond die het perceel groot is,

Thea van Schaik kocht een merrieveulen

Stam: 50

lopen nu vijf Friese merries. Thea van

van Jelte 365 uit de Stermerrie Zita K.

Schaik begon haar fokkerij ooit met

(Leffert 306) van de familie Kramer uit

• Doortje van de Kilsdonk (Omer 493)

KWPN-ers, maar schakelde over naar de

Bontebok. Thea mocht het veulen zelf

• Janneke Jede (Omer 493)

zwarte parels. ‘Het hele type van het

een naam geven, vandaar dat Boukje fan

Verwantschap: 17.1%
Nakomelingen:

Friese paard sprak me aan,’ zegt Thea.

’t Botshol de enige nakomeling van Zita
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‘De beweging, en ze zijn natuurlijk mooi.

K. is die deze stalnaam draagt. ‘Ik was

Jente fan ‘t Botshol (Pier 448)

Toen ik een KWPN veulen voor veel geld

gek van Leffert 306, dat vond ik een

kon verkopen, heb ik daar een Fries

geweldige hengst,’ geeft Thea aan. ‘Een

merrieveulen met een hele goede

mooie hengst met karakter. De hele lijn

afstamming voor aangeschaft. In deze

kent pittige, maar wel eerlijke paarden,

merrielijn uit stam 50 zijn alle merries

vuurvreters zijn het. Dat vind ik leuk, ik

tot aan de stammoeder minimaal Ster.’

houd niet van dooie dienders.’ Als

Renske fan ‘t Botshol - Ster (Fabe 348)
Boukje fan ‘t Botshol - Ster (Jelte 365)
Zita K. - Ster (Leffert 306)
Herma - Ster Preferent (Naen 264)
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de bossen van het mooie Westerwolde
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driejarige ging Boukje naar de keuring

verhuizing van Botshol met zijn veen-

donker. Ik heb meteen de dierenarts

waar ze werd getraind en voorgebracht

grond naar de zandgrond in Groningen,

gebeld, die adviseerde om ze naar de

door Dik Brummel: ‘Ik denk dat Dik zich

zorgde voor wat gevallen van zandkoliek

kliniek in Utrecht te brengen. Daar werd

wat verkeken had met voeren want ik

bij de merries. Voor Boukje bleek de

Famke met een brancard naar binnen

zag Boukje alleen maar op haar achter-

koliek helaas fataal, zij overleed in 2012.

gedragen. Na onderzoek bleek dat

benen staan. Ze is al heet van zichzelf

Boukje drager was van de rhesusfactor

en met extra energie is ze helemaal niet

Melk van paardenmelkerij

en dus antistoffen aanmaakte tegen de

te houden. Het jurylid vroeg zelfs of Dik

Boukje krijgt acht nakomelingen met de

bloedgroep van haar veulen. Famke had

misschien een hengst aan het touwtje

stalnaam ‘fan ’t Botshol’. Negen dagen

die antistoffen via de biest binnengekre-

had. Boukje liet in de ring dan ook niks

na de geboorte van haar zesde veulen,

gen. Famke kreeg in Utrecht een infuus

zien en ze werd niet Ster.’ Het jaar erop

Famke fan ’t Botshol (Haitse 425), valt

en daarna knapte ze op. Voor alle

lukte het met meer rust wel: Boukje

het Thea op dat het veulen erg sloom is:

zekerheid hebben we de veulens van

werd Ster met een tweede premie. De

‘Ze dronk slecht en de urine kleurde erg

Boukje daarna eerst twee dagen een
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Jente was een fraai veulen,
maar ook een ‘brutaal ding’,
aldus fokker Thea van Schaik
muilkorf opgedaan en melk van een
paardenmelkerij gegeven. Dat ging
goed.’ De in 2005 geboren Renske fan ’t
Botshol (Fabe 348) is de enige dochter
van Boukje die Ster werd.
Ook Renske gaat als driejarige naar de
keuring. In Balkbrug regent het pijpenstelen en het publiek staat met paraplu’s
langs de ring: ‘De meeste merries
vonden die paraplu’s maar eng. Ik deed
met Renske thuis altijd al schriktraining
met paraplu’s en zeiltjes en zo, dus
Renske vond het wel leuk op de keuring.
Ze stond met een eerste premie op kop
van haar rubriek. We mochten naar de
Centrale Keuring maar daar zijn we door
omstandigheden niet naar toe geweest.’
Renske is met haar 1.58 niet al te groot,
waardoor de keuze voor een hengst voor
haar op de grote Pier 448 valt. In 2011
wordt uit die combinatie Jente fan ’t
Botshol geboren. Thea herinnert zich
nog: ‘Jente was een heel mooi veulen,
maar ook een brutaal ding. Op de
veulenkeuring ging ze door het draad de
ring uit. Toen ze drie jaar was wilde ik
haar door Jan Folmer keuringsklaar laten
maken. Folmer gaf aan dat hij haar een
veelbelovende merrie vond en wilde
haar wel kopen. Dat heb ik toen gedaan
omdat ik dacht dat Jente daarmee alle
kansen zou krijgen om zich te ontwikkelen.’ In Hilvarenbeek wordt Jente Ster
met een tweede premie. Twee jaar later,
dan is Jente inmiddels in bezit van Sjaak
Drost, krijgt ze in Helden-Panningen een
eerste premie. Jente is dan uitgegroeid
naar een statige merrie van 1.67 meter.
In 2018 kan Jente direct Kroon worden
verklaard omdat ze al een IBOP proef
van 80,5 punten op haar naam had
staan. Sjaak Drost fokt in 2017 een
merrieveulen van Omer 493 uit Jente,
twee jaar later volgt opnieuw een
merrieveulen van Omer 493: Janneke
Jede. Janneke ziet het levenslicht bij de
nieuwe eigenaren van Jente, Stal Jede in
Vledder.

Honderd kilo eraf
Marcel en Jacqueline Schoo van Stal Jede
FOTO: THEA VAN SCHAIK
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kochten Jente ongezien, vlak voor de
Centrale Keuring in 2018. ‘We kunnen
goed met Sjaak Drost en hij zei dat het
een hele aparte merrie was,’ vertelt
Marcel. ‘We zagen Jente voor het eerst op

(FOTO JOHANNA FABER)

In 2018 was Jente reserve fokdagkampioen in Limburg

de hand gelopen hobby: van helemaal
geen paarden naar bijna vijftig paarden
op stal. De bedoeling was eerst om te
rijden, maar toen het eerste veulentje
FOTO: THEA VAN SCHAIK

Jente en haar moeder Renske fan ‘t Botshol (Fabe 348), die dit jaar geinsemineerd wordt met Jouwe 485,
een zoon van Pier 448

geboren was, bleken Marcel en Jacqueline dit veel leuker te vinden. De eerste
zelfgefokte Kroonmerrie staat al genoteerd: Crystal Jede (Alwin 469) werd met
een afgelegde IBOP van 84 punten
definitief Kroon. Modelmerrie Jente fan ’t
Botshol zal dit jaar worden geïnsemineerd met Tymen 503 en verder worden

de Centrale Keuring.’ Dat viel niet

de pittige paarden uit haar lijn: ‘Jente is

ingezet als fokmerrie. Marcel is heel

helemaal mee, moet Marcel bekennen. ‘Ik

een aardige, superbrave merrie. Mijn

tevreden over de locatiekeuring bij Stal

vond haar een grote, kolossale, zelfs wat

vrouw Jacqueline en 22-jarige dochter

Lueks: ‘Het ging super, het was lekker

lompe merrie.’ Dat van dat lompe neemt

Deveny zijn recreatieve ruiters maar zij

rustig. De paarden hadden geen last van

hij even later terug: ‘We hebben haar

kunnen ook op Jente rijden. Al onze

het geklapper van zwepen uit andere

nadat ze haar veulen van Omer 493 had

fokmerries worden drie keer per week

ringen, heel ontspannen. Alle aandacht

gekregen, bewust gust gehouden voor

gereden. Susan Wind traint er een paar

ging naar het paard in de baan. Het

het eventuele Modelschap. Ze is naar het

en Denise van Veen rijdt ook bij ons.’

enige nadeel is dat je als eigenaar van
een nieuwe Modelmerrie niet even in de
ring wordt geroepen voor een bloemetje

In het afgelopen jaar is Jente wel
honderd kilo afgevallen, ze staat
er nu beter voor dan in 2018,
dat lompe is er wel vanaf

zoals op de Centrale Keuring.’

Insemineren met Jouwe 485
Thea van Schaik is Jente altijd blijven
volgen en enorm trots op haar merrie.
Ze zegt: ‘Jente is drie jaar bij ons thuis
geweest, dat vergeet je niet zomaar.’ De
hoop is nu op een merrieveulen voor de
moeder van Jente. Renske fan ’t Botshol
wordt dit jaar geïnsemineerd met Jouwe

Sportpredicaat gereden door amazone

Na de verkoop van zijn schroothandel,

485, een zoon van Pier 448. Het wil dit

Anja Prop. In het afgelopen jaar is Jente

had de familie Schoo de vrijheid om zich

jaar niet zo goed lukken, ze gaat de

wel honderd kilo afgevallen en is mooi

volledig aan hobby’s te wijden. Marcel

derde inseminatieronde in. Thea heeft er

bespierd. Ze staat er nu beter voor dan

stortte zich op het rallyrijden, maar daar

alle vertrouwen in dat Renske alsnog

in 2018, dat lompe is er wel vanaf.’

had Jacqueline niks mee. Paarden was de

drachtig wordt. En wie weet, wellicht is

Marcel herkent zijn merrie niet in het

gemeenschappelijke interesse die is

dan de volgende Modelmerrie in de

verhaal van fokker Thea van Schaik over

uitgegroeid tot de spreekwoordelijke uit

maak.
11

