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FOKKERIJ 

CK-kampioen 
Pleun is Model

In 2016 werd Pleun van ’t Lansink Model AA (Norbert 444 x Onne 376) 
als driejarige algemeen kampioen van de Centrale Keuring.  Te midden 
van een groep merries die jury Harrie Draaijer toen typeerde als 
‘onvoorstelbaar goed’. Vier jaar later is ze Model AA geworden. ‘Een 
kroon op ons werk,’ aldus Rinus Loman en Carla Nijdam.
TEKST: BODY BOSGRA FOTO’S: INGRID TRUIJENS

Veel veehouders zijn succesvol 

geweest in zowel de fokkerij van 

koeien als van Friese paarden. 

Rinus Loman is daar een voorbeeld van. 

Hij is de fokker en eigenaar van de 

nieuwe Modelmerrie Pleun van ‘t Lansink, 

maar van origine was hij melkveehouder 

aan de Lansinkweg in Zutphen. ’Van de 

liefhebberij en kennis die je opdoet in de 

koeienfokkerij heb je ook voordeel in de 

paardenfokkerij,’ aldus Rinus. ‘Van 

oorsprong hadden we MRIJ-koeien. Ik ben 

toen al vrij snel met Red Holstein gaan 

kruisen. Dit gaf goeie resultaten qua 

productie en exterieur en daardoor kwam 

er al snel belangstelling vanuit ki-organi-

saties. Zij hebben toen een aantal van de 

betere koeien van ons ingezet voor 

embryotransplantatie (ET). Dit gaf leuke 

resultaten en daar komt mijn belangstel-

ling voor ET bij paarden vandaan. Ook 

gingen we met de betere koeien naar 

fokdagen. Omdat er geen opvolging was 

zijn de koeien in 2007 verkocht. Daarna 

hebben we vijf jaar jonge Friese merries 

voor hun eigenaren opgefokt. Ons bedrijf 

is in 2011 verkocht en in 2012 zijn we 

verhuisd naar onze huidige woonplaats 

Zwiggelte. Nadat we de koeien hadden 

verkocht zijn we serieuzer met de 

fokkerij van Friese paarden begonnen.’

Grootmoeder Karin S.
‘Mijn liefhebberij voor Friese paarden 

stamt van vijfentwintig jaar geleden,’ 

gaat Rinus verder. ‘Toen heb ik twee 

merrieveulens gekocht bij Berend Smit 

uit Dalen. Een van die veulens is Karin S. 

Stamboek Preferent (Tsjomme 329 x 

Hearke 254), de oma van Pleun. Zij is de 

stammoeder van de lijn waar Pleun uit 

komt. Een stamboekmerrie is niet ideaal 

om een merrielijn mee op te zetten maar 

daar was ik toen nog niet mee bezig. Ze 

heeft wel heel goed gefokt. Ze is op vier 

van haar zes nakomelingen Preferent 

geworden. Twee van haar nakomelingen 

zijn zelf ook Preferent. Karin heeft in 

Zwiggelte nog een mooie oude dag 

gehad. We hebben haar vorig jaar op 

23-jarige leeftijd in laten slapen.’

Moeder Sterre van ‘t Lansink
De Friese paarden en de fokkerij is ‘een 

uit de hand gelopen hobby’ waar Rinus 

en Carla  samen van genieten. Op de 

vraag welk fokdoel ze nastreven ant-

woord Carla spontaan: ‘gezonde paarden 

fokken’. Uit alles blijkt dat het welzijn 

van hun paarden op de eerste plaats 

komt. Dat blijkt eens te meer uit hun 

verhaal over Sterre van ’t Lansink Ster 

Preferent (Onne 376 x Tsjomme 329) de 

moeder van Pleun. Rinus: ‘Carla en ik 

waren allebei gek met Sterre, maar in 

Pleun van ‘t Lansink 
Model AA
Geb. datum: 01-06-2013 

Stokmaat: 1.68 m 

Stam: 103 

Verwantschap: 18.2% 

 

Nakomelingen:  

• 2018 Guusje van ’t Lansink (Omer 493) 

• 2018 Hint van ’t Lansink (Jehannes 484) 

• 2019 Jet van ’t Lansink (Tymen 503) 

• 2019 Kick van ’t Lansink (Tymen 503) 

• 2020 Maud van ’t Lansink (Omer 493) 

• 2020 Noor van ’t Lansink (Fonger 478)  

MOEDERLIJN

Pleun van ‘t Lansink Model AA (Norbert 444)

Sterre van ‘t Lansink Ster Pref (Onne 376)

Karin S. Pref (Tsjomme 329)

Wendy S. Ster (Hearke 254)

Ellie (Fokke 217)

Model
merrie
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2015 moesten we wat paarden kwijt 

omdat we te veel hadden. Vanuit Brabant 

kwam een vrouw bij onze paarden 

kijken. Ze zocht een welwillend en pittig 

paard. Ze kon zelf goed rijden. Ze was 

meteen verliefd op Sterre. We hadden 

Sterre liever zelf gehouden maar ze zou 

in Brabant een goede plek krijgen en 

voor coaching worden ingezet.’ Carla: 

‘Ze was toen tien en met het vooruitzicht 

van een mooi leven bij haar nieuwe 

eigenaresse hebben we haar verkocht. 

We wisten toen natuurlijk nog niet dat 

haar dochter Pleun een jaar later 

algemeen kampioen van de Centrale 

Keuring zou worden.’ De Preferente 

Sterre heeft acht nakomelingen waaron-

der drie Ster- en een Modeldochter.

Eerlijk, werkwillig en pittig
Terugkomend op het fokdoel vertelt 

Rinus dat hij en Carla er in hun fokkerij 

naar streven een ‘moderne Fries te 

fokken met kap en een pak behang die 

vrolijk de wereld inkijkt. Een Fries mag 

best wel pittig zijn, maar ook eerlijk, 

werkwillig en betrouwbaar.’ Met deze 

beschrijving typeert hij feitelijk Pleun 

van ’t Lansink Model AA. De jury 

omschreef Pleun tijdens haar Modelver-

klaring als een merrie die op alle 

onderdelen goed scoort en imponeert in 

Carla Nijdam en Rinus Loman met hun 
Modelmerrie.
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draf. Daar voegt Rinus zelf haar 

karaktereigenschappen aan toe. ‘Net als 

haar moeder Sterre is Pleun werkwillig 

en eerlijk, maar ook pittig. Daar kan 

niet iedereen mee omgaan. Je moet een 

klik met haar hebben. Ze wordt momen-

teel door Simone Terpstra gereden met 

wie ze startgerechtigd is in de Z-dres-

suur. Zij hebben samen een goede klik. 

Het was de bedoeling dat ze begin dit 

jaar het Sportpredicaat zou behalen 

maar dat is vanwege coronacrisis nog 

niet gelukt. Pleun is ook beleerd voor de 

kar. Daar heeft ze heel veel plezier in en 

wij ook!’

Embryotransplantatie
Pleun van ’t Lansink was als jong paard 

al een mooie verschijning maar viel niet 

op in de groep waarin ze opgroeide. ‘Ze 

viel pas op toen Maarten Berkepies haar 

als driejarige onder het zadel begon te 

beleren,’ vertelt Rinus. ‘Ze bleek een 

Pleun is een paard met karakter, ze  
 gedraagt zich als een koningin

Als veulen en jong paard viel Pleun in eerste 
instantie niet op. Dat kwam pas toen ze als 
driejarige beleerd werd.

De Preferente Sterre (Onne 376) heeft acht nakomelingen, waarvan drie Sterdochters en een Modeldochter.
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ten: volgend jaar gaan de eerste twee 

voor de keuring. Van Pleun is voor 

volgend jaar een dracht van Elias 494 

(Jorn 430 x Maiko 373) onderweg.’ 

Koninklijk in haar gedrag
Sommige paarden voelen zich als een vis 

in het water in de keuringsbaan. Ze gaan 

tijdens een keuring steeds beter lopen. 

Rinus: ‘Ze weten het dan precies, dat is 

echt zo.’ Pleun van ’t Lansink is zo’n 

paard. In 2016 toen ze algemeen 

kampioen van de Centrale Keuring werd, 

werd ze in haar groep van driejarige 

merries eerst nog als derde geplaatst. 

Als vijfjarige werd ze kampioen bij de 

vier- t/m zesjarige merries en liep ze 

opnieuw mee in de kampioensring. 

Rinus: ‘Pleun gedraagt zich als een 

koningin! Als we haar in het weiland 

loslaten dan loopt ze meteen naar 

achteren. Daar staat een waterbak met 

betonnen platen er omheen. Die platen 

liggen wat hoger dan het weiland. Daar 

gaat ze dan met haar voorbenen op 

staan om het hele weiland te overzien. 

Dan staat ze daar als een koningin met 

het front erop en de oortjes strak naar 

voren. Nu ik het vertel krijg ik weer 

kippenvel. Dat is zo’n mooi gezicht!’  

paard met karakter die heel goed kon 

bewegen. Ik weet nog goed dat Maarten 

haar in een paddock longeerde. Daar 

staat een anderhalve meter hoog 

hekwerk omheen en daar sprong ze 

overheen zonder iets te raken. Ze kwam 

met groot geweld de stal in waar ik 

bezig was met uitmesten. Datzelfde 

pittige karakter zien we terug in haar 

nakomelingen.’ Door toepassing van 

embryotransplantatie heeft Pleun de 

afgelopen drie jaar zes veulens gekre-

gen. ‘Embryotransplantatie hebben we 

ook in de koeien met succes toegepast,’ 

legt Rinus uit. Met uitzondering van de 

nu tweejarige dochter Guusje van ’t 

Lansink (Omer 493) zijn de andere 

nakomelingen als veulen niet gekeurd. 

‘Als je toch weet dat je die nakomelingen 

wilt houden kun je net zo goed wachten 

tot ze drie zijn. Er zijn mensen die 

nieuwsgierig zijn naar de nakomelingen 

van Pleun. Die moeten nog even wach-


