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Sportieve Renske 
Carmen draaft 
soepel naar Model  
Als Elvera Scholten het karakter van haar merrie Renske Carmen 
f.d. Visscherwei Model Sport (Tsjalke 397) moet omschrijven dan 
noemt ze ‘werkwillig’ als belangrijkste trek: ‘als het moet, dan staat 
Renske Carmen er, áltijd.’
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Amazone Isabelle Vroomans leidde 

de zevenjarige Renske Carmen 

op naar het Z2-niveau waarin het 

duo nu geklasseerd is, en het einde is 

nog niet in zicht. In 2018 moest de 

combinatie door een blessure van Renske 

Carmen een jaar rust houden. Isabelle 

had in dat jaar de Tsjalke 397-dochter in 

training voor het Sportpredicaat. Renske 

Carmen was dusdanig gretig en heeft een 

bijzonder sterk achterbeen waardoor zij 

een stressfractuur in het spronggewricht 

opliep. De merrie moest op dierenartsad-

vies elf maanden op boxrust met af en 

toe aan de hand stappen. Isabelle had 

zich met Renske Carmen gekwalificeerd 

voor de finale van de Pavo Fryso Bokaal, 

maar dat kon toen niet doorgaan. In 

maart 2019 kreeg Renske Carmen een 

prachtig merrieveulen van Mees 497, 

Lenthe Lobke f.d. Visscherwei en in juni 

daarna kreeg de eigenaar groen licht om 

de merrie weer op te pakken voor 

training. ‘Renske Carmen was nog maar 

zes weken onder het zadel na de 

revalidatieperiode toen zij zich opnieuw 

kwalificeerde voor de Pavo Fryso Bokaal 

vijf- en zesjarige merries. Die won ze 

vervolgens met 93,5 punten. Ze mocht 

ook naar de finale van de klasse M1 van 

de Nederlandse Kampioenschappen in 

Ermelo. Isabelle heeft Renske Carmen 

voor de finale ook nog uitgebracht in de 

klasse M2, en ook in die klasse mocht ze 

naar de finale. Dat typeert Renske 

Carmen op en top: ze is werkwillig en 

staat er als het moet.’ 

Weidemaatje
Renske Carmen werd geboren als vierde, 

en laatste, veulen van Fleur fan ‘e 

Leyepoel Kroon AAA (Olof 315). Elvera 

Scholten kocht Fleur negentien jaar 

geleden toen ze vijf maand oud was. De 

aankoop van een merrieveulen was min 

of meer noodgedwongen: een fokmerrie 

van Elvera, stamboekmerrie Tinie 

(Tamme 276), overleed heel plotseling 

aan een aortaruptuur en liet een drie 

maanden oud merrieveulentje achter. 

Tinie was een halfzus van Ljutske Ster 

Prestatie (Dimer 285), de moeder van 

Heinse 354 uit de fokkerij van Bouwe 

Reijenga. Elvera ging op zoek naar een 

weidemaatje voor de in juli 2001 geboren 

Froukje fan de Visscherwei (Abel 344). 

Die vond ze bij de buurman van Stal Fan 

Top en Twel, mts. Boschma die Fleur 

fokte uit de stamboek Preferente Fardau 

R.S. (Djurre 284). Deze merrielijn uit 

stam 25 staat ook wel bekend als de 
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• Lenthe Lobke F.D. Visscherwei (Mees 497) 
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‘Vesta-lijn’. Elvera zegt: ‘We waren allang 

blij dat we een merrieveulen hadden 

gevonden die even oud en ongeveer net 

zo groot als Froukje was. Pas later zagen 

we haar afstamming, die was wel heel 

best. De zes jaar oudere halfbroer van 

Froukje, Jearke Sport (Dirk 298), heeft 

zich destijds over beide merrieveulens 

ontfermd en ze opgevoed. Jearke is nu 25 

jaar en met pensioen.’ 

IBOP-topper
Fleur werd in de wedstrijden uitgebracht 

door Jolanda Schreuder. In 2005 legt de 

merrie een IBOP rijproef af die werd 

gewaardeerd met 85.6 punten waarmee 

ze de IBOP topper van dat jaar was. In 

2006 kreeg Fleur al eens een eerste 

premie en in 2010 opnieuw. In dat jaar 

kon Fleur als negenjarige ook definitief 

Kroon worden verklaard. Na Hinne 427 

en Jorn 430 kiest Elvera in 2012 voor 

Tsjalke 397 voor Fleur: ‘Ik ben gek van 

dat oude bloed, vooral als Doeke 287 in 

de pedigree zit. Doeke kom je niet zoveel 

tegen. Uit dat bewezen bloed komen 

leuke paarden.’ Na de geboorte van 

Renske Carmen heeft Fleur veel last van 

haar ademhaling, de merrie is erg 

benauwd. Voor Elvera is de keus dan niet 

zo moeilijk: ‘Renske Carmen was haar 

laatste veulen. We zijn erg zuinig op 

Fleur, dat is een bijzondere merrie. Fleur 

is erg op mensen gericht, ze spiegelt je 

en kan zenuwachtig worden als ze denkt 

dat ze het niet goed doet. Maar je kunt er 

een klein kind op zetten, dan is ze heel 

braaf. En ze geeft beweging door aan al 

haar kinderen.’ 
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Start met derde premie
Paardenman Gerrit Stelwagen is een 

goede vriend van Elvera Scholten en hij 

ziet het helemaal zitten met Renske 

Carmen. ‘Gerrit had al heel snel in de 

gaten dat ze meer dan doorsnee was,’ 

zegt Elvera. ‘Hij kende Isabelle Vroomans 

ook en zo zijn we bij haar terecht 

gekomen.’ Renske Carmen is in juli 2013 

ter wereld gekomen en daardoor nog erg 

jong en jeugdig als ze als driejarige naar 

de keuring gaat: ze wordt in het stam-

boek opgenomen met een derde premie. 

Een jaar later is het, keuringsklaar 

gemaakt door Tsjalling de Boer, raak: 

Renske Carmen krijgt een eerste premie 

en op de Centrale Keuring wordt ze 

Voorlopig Kroon verklaard. Elvera besluit 

om het definitieve Kroonpredicaat voor 

Renske Carmen mogelijk te maken via de 

sportroute. ‘Als dressuurfanaat zegt het 

sportpredicaat mij meer,’ legt Elvera uit. 

‘Renske Carmen moest op dierenarts-
advies elf maanden op boxrust met af 

en toe aan de hand stappen’

Door de stressfractuur in het sprongge-

wricht, ligt de sportcarriere van Renske 

Carmen een jaar stil, maar daarna gaat 

het hard: ‘In 2019 hebben we haar bewust 

gust gehouden voor de sport en een 

eventueel Modelpredicaat. In oktober van 

dat jaar heeft ze haar eerste Z-wedstrijd 

gelopen op het EK, en die heeft ze 

meteen gewonnen. In februari dit jaar 

kreeg ze het Sportpredicaat en was ze 

dus meteen Kroon. Ze is naar Tsjalling 

gegaan om getraind te worden voor de 

keuring.’ Juryleden Sabien Zwaga en 

Corrie Terpstra hadden niets dan lof voor 

de geweldig dravende Renske Carmen: ze 

roemden haar expressieve hoofd, solide 

bouw en krachtige stap. 

Starten in de Z2
Renske Carmen is drachtig van Wibout 

511, opnieuw een hengst met Doeke 287 

in de afstamming. ‘Als alles goed gaat, 

zal Isabelle in augustus nog in de Z2 

starten met Renske Carmen. Hopelijk lukt 

het om in het najaar ZZ licht wedstrijden 

te rijden. Daarna gaat ze op verlof voor 

het veulen. Ik vind het mooi dat zowel 

Gerrit Stelwagen als Tsjalling de Boer het 

talent van Renske Carmen al heel vroeg 

zagen. Ze hebben het bij het juiste eind 

gehad.’ 

Renske Carmen met voorbrenger Richard Hofstra, de familie Scholten en rechts amazone Isabelle Vroomans.
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In 2019 werd Renske Carmen Europees kampioen bij de zesjarigen.


