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Hete dame Juwiel 
Model Sport AA
Fokker Nanne Osinga had een vooruitziende blik toen hij zijn pas 
geboren merrieveulen van Tsjalle 454 een naam moest geven. De 
naam ‘Juwiel H. fan Lutke Peinjum’  bleek in alle opzichten 
bijzonder toepasselijk. Juwiel werd afgelopen juli Model verklaard.
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Nanne Osinga bouwde zijn 

befaamde ‘Fan Lutke Peinjum’- 

fokkerij op uit de nafok van de 

driedubbel Preferente Setske F. Ster 

Preferent Prestatie (Feitse 293) uit stam 

50. De helaas vorig jaar overleden Osinga 

fokte de Preferente Beart 411 uit Setske. 

De oudste dochter van Setske is Ealfrou 

fan Lutke Peinjum Ster Preferent (Melle 

311) die dubbel Preferent, en dus 

Kroonjuweel is. Haar dochter Grevinne 

fan Lutke Peinjum Ster Preferent Prestatie 

is ook dubbel Preferent en bracht 

stamboekhengst Tjalbert 460. 

Preferente moederlijn
Unyk fan Lutke Peinjum Ster (Brandus 

345) is een andere Preferente dochter van 

Ealfrou. Unyk heeft één Preferente 

dochter: Hawar fan Lutke Peinjum Ster 

(Jasper 366). Deze unieke familie uit de 

Namke-lijn bestaat uit louter Preferente 

merries die hun uitmuntende kwaliteit 

vererven in combinatie met sterk 

fokkende vaderdieren die beweging 

doorgeven. 

Al deze sterke genen komen tot uiting in 

Juwiel H. fan Lutke Peinjum Model Sport, 

met als vader Tsjalle 454, de Preferente 

hengst die bij uitstek luxe en hardheid 

doorgeeft aan zijn nakomelingen. 

Elasticiteit van Tsjalle 454
De echtgenote van Nanne Osinga, Leonie 

Osinga-Hartman, zet de ‘Fan Lutke 

Peinjum’ fokkerij kleinschalig voort. Ze 

zegt: ‘In 2010, het eerste dekseizoen van 

Tsjalle 454, zijn vier merries geïnsemi-

neerd met Tsjalle 454, waaronder Hawar. 

Nanne zag met name de mooie opwaartse 

bouw en elasticiteit van Tsjalle 454 als 

toegevoegde waarde voor de fokke-

rij. Hawar was een zeer werkwillige 

merrie met een lief en pittig karakter, 

maar onder het zadel niet altijd makke-

lijk. Ze was zelf wel modern gebouwd 

maar kon qua beweging meer schwung 

hebben. Tsjalle 454 heeft hier een 

positieve invloed op gehad want Ju-

wiel beweegt ruim en gemakkelijk. Juwiel 

was als veulen al heel fraai, met een 

aansprekend exterieur. Ze is uitgegroeid 

tot een prachtige merrie en we hebben 

door de tijd haar ontwikkelingen 

gevolgd. Haar moeder Hawar is naar 

Amerika verkocht. Daar is ze helaas aan 

koliek overleden. Ze heeft de nieuwe 
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• Mayson Jede (Ulbrân 502)
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eigenaar nog wel twee merrieveulens 

gegeven’. Van de acht nakomelingen die 

Hawar kreeg, zijn er zes Ster geworden 

waarvan Juwiel ook Model. De in Amerika 

geboren Maaike Ster (Tsjalle 454), een 

volle zus van Juwiel, werd Voorlopig 

Kroon. Maaikes oudste Julius 486-zoon is 

ook alweer Ster. 

 

Fokdagkampioen
Juwiel wordt als veulen aangekocht door 

Age Okkema en Gert van Dijkhuizen. Zij 

vinden in de familie Van Nuys van de 

Demro Stables een geïnteresseerde 

koper. In 2014 wordt de driejarige Juwiel 

als Ster met een tweede premie in het 

stamboek opgenomen. Een jaar later ligt 

er in Hilvarenbeek een oranje lint voor 

haar klaar. Met de woorden ‘Juwiel straalt 

heel veel ras uit, heeft een aansprekende 

voorhand en toont veel ruimte in 

beweging’ verklaart juryvoorzitter Bauke 

de Boer Juwiel fokdagkampioen. 

In datzelfde jaar wordt Juwiel Voorlopig 

Kroon verklaard op de Centrale Keuring. 

Een dag na deze merriekeuring, wordt 

Juwiel aangekocht door Marcel en 

Jacqueline Schoo van Stal Jede in 

Vledder. Marcel Schoo zegt: ‘Ik heb 

regelmatig contact met Pieter van Nuys. 

Hij weet ontzettend veel van Friese 

paarden en we overleggen veel. De lijn 

waar Juwiel uit stamt is heel bijzonder, 

met zoveel Preferente merries op rij. Dat 

maakt haar heel interessant voor de 

fokkerij.’ 
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‘De rust van de locatiekeuring kwam 
Juwiel zeker ten goede’

Age Okkema rijdt Juwiel in een menproef 

naar 77 punten en wordt Juwiel definitief 

Kroon. Daarna neemt Susan Wind de 

leidsels over en behaalt met de Tsjalle 

454-dochter het Sportpredicaat in het 

mennen en onder het zadel. Tuigen kan 

de veelzijdige Juwiel ook: met Susan op 

de bok scoort ze 80 punten in de tuig-

proef. 

 

Hete dame
‘Juwiel is een hele hete dame,’ legt Marcel 

uit. ‘Als een oefening niet lukt, dan kan 

ze zich zo opwinden dat je er geen kant 

meer mee op kunt. Met dat soort paarden 

moet je om kunnen gaan. Juwiel is vaak 

op de keuring geweest. Als ze het 

rammelbakje hoort, weet ze precies wat 

er gaat gebeuren en wordt ze heel druk. 

Dan stapt ze niet meer, maar gaat 

dribbelen.’ Dat het dit jaar wel lukte om 

het Modelschap in de wacht te slepen, 

komt volgens Marcel doordat het dit keer 

een locatiekeuring was, zonder geklapper 

van zwepen in andere ringen: ‘Die rust 

kwam Juwiel zeker ten goede.’ 

De oudste dochter van Juwiel, Crystal 

Jede (Alwin 469), werd in februari met 

een topscore van 84 punten definitief 

Kroon. In 2017 volgde een merrieveulen 

van Fabe 348, Djara Jede. Juwiel werd 

succesvol ingezet voor embryotransplan-

tatie. In 2018 werd een hengstveulen van 

de eigen hengst van Marcel en Jacqueline, 

Mees 497, geboren. Deze Gaucho Jede 

heeft familie Schoo in gezamenlijk 

eigendom met Tsjalling de Boer en zal 

eind dit jaar naar de Hengstenkeuring 

gaan. Vorig jaar werden via draagmoeders 

maar liefst drie veulens uit Juwiel 

geboren, twee met Mees 497 als vader en 

één van Menne 496. Helaas moest van dit 

drietal een hengstveulen met een gebro-

ken been worden ingeslapen. Dit jaar zag 

een merrieveulen van Ulbrân 502 het 

levenslicht. ‘Alle veulens van Juwiel 

hebben opvallend mooie hoofden,’ stelt 

Marcel Schoo vast. ‘Juwiel heeft nu een 

tijdje rust. We hebben haar gust gehou-

den en gaan haar straks weer oppakken in 

de sport. Er is belangstelling van kopers 

geweest voor Juwiel maar dat hebben we 

niet gedaan. Juwiel is één van onze beste 

paarden van stal. Als je je beste paard 

verkoopt, verkoop je je fokkerij.’  

Marcel en Jacqueline Schoo van Stal Jede met Juwiel en voorbrengers Nanning Lemstra en Tsjalling de Boer. 

Juwiel in 2017 tijdens de Europese kampioenschappen met Susan Wind.


