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Rommy Sport 
AA van Ster 
naar Model
Ger Boersma en Jacqueline Bijlard kwamen naar de locatiekeuring 
bij Stal Chardon voor een eventueel Kroonpredicaat voor hun 
zevenjarige Rommy H. fan Twillens Ster Sport AA (Gjalt 426). 
Toen jury Sabien Zwaga opmerkte dat ze geen minpunten aan 
Rommy kon ontdekken, drong het tot de eigenaren door dat 
Rommy wel eens Model kon worden ... 
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De grondlegger van de Fan 

Twillens-fokkerij is Yep Boersma 

uit Bozum die zijn passie voor 

Friese paarden doorgaf aan zijn zonen 

Ger en Hans. Na zijn overlijden namen 

beide zonen ‘Fan Twillens’-merries over 

om de fokkerij van hun vader voort te 

zetten. Ger Boersma kreeg Hester fan 

Twillens (Sape 381) op stal in zijn nieuwe 

woonplaats Stegeren in Overijssel. Yep 

Boersma heeft Hester gefokt uit Atie Ster 

Preferent, een dochter van de afgekeurde 

Keimpe 261. Ger Boersma zegt: ‘Mijn 

vader heeft Atie gekocht van oud-inspec-

teur Foppe Haagsma. Ik heb begrepen dat 

Keimpe 261 mede is afgekeurd omdat 

zijn eigenaar destijds ziek was en niet in 

de gelegenheid was om goede nakomelin-

gen van zijn hengst bij elkaar te zoeken. 

Er zijn in ieder geval niet veel nakomelin-

gen van Keimpe 261, waardoor Atie erg 

laag verwant is. Atie was een bijzonder 

hete merrie. Ze was ook erg jeugdig, ze  

is bijna dertig jaar geworden maar zag  

er tot het laatst nog uit als een jonge 

merrie.’ Aties dochter Rommy fan 

Twillens Ster (Oege 267) werd jeugd- 

kampioen in Blauwhuis. Rommy’s oudste 

zoon Isbert fan Twillens (Teunis 332) 

werd door de partner van Ger, Jacqueline 

Bijlard, naar het Sportpredicaat gereden 

en staat als achttienjarige nog steeds  

in Stegeren. Haar tweede zoon Jolmer  

fan Twillens Ster Sport (Onne 376)  

mocht deelnemen aan het Centraal 

Onderzoek en werd daarna verkocht  

naar Nieuw-Zeeland, waar hij een 

dekvergunning kreeg.

Laag verwant
Door Atie te combineren met Sape 381 

komt het verwantschapspercentage voor 

Hester fan Twillens uit op slechts 15,7, 

dat is interessant voor de fokkerij. ‘We 

willen graag onverwant fokken’, stelt Ger 

Boersma. ‘Om die reden en omdat we er 

graag meer maat in wilden, hebben we 

voor de 1.59 grote Hester voor Gjalt 426 

gekozen.’ In 2013 zag Rommy H. fan 

Twillens het levenslicht. In 2019 volgt 

nog een hengstje van Gjalt 426 voor  

Hester. ‘Het veulen was groot en zwaar 

waardoor ze een zware bevalling had’, 

Rommy H. fan Twillens 
Model Sport AA
Geb. datum: 07-05-2013 

Stokmaat: 1.67 m 

Stam: 102 

Verwantschap: 15.9% 

 

Nakomelingen:  

• Matz R. fan Twillens (Fonger 478) 
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(Gjalt 426)

Hester fan Twillens Ster Sport (Sape 381)
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pijn heeft, mag ze hier in de wei oud 

worden. Misschien dat we proberen een 

embryo uit haar te spoelen.’ 

Laatrijpe paarden
Rommy H. fan Twillens kreeg op de 

veulenkeuring een eerste premie. Omdat 

de nafok uit Atie laatrijpe paarden zijn, 

gaat Rommy in 2018 als vijfjarige voor 

het eerst naar de keuring. Rommy is dan 

uitgegroeid tot een merrie met een 

aldus Ger Boersma. ‘Daarbij heeft ze een 

scheur in de buikwand opgelopen. De 

dierenarts adviseerde om haar na het 

afspenen van het veulen te laten 

inslapen. We hebben het aangekeken, er 

zit een bult op haar buik maar ze doet 

het verder goed. Ze is niet mager, is 

vrolijk en ze is de baas van de groep. 

Zelf een veulen dragen kan natuurlijk 

niet meer en ook op haar rijden durven 

we niet meer aan. Zolang Hester geen 

stokmaat van 1.67: ‘Ze was toen niet 

helemaal fit, was wat snotterig en ze 

werd als Ster tweede premie in het 

stamboek opgenomen. Jelmer Chardon 

had haar keuringsklaar gemaakt, en die 

zei dat er wel meer in zat.’ Jelmer kreeg 

gelijk want een jaar later liep Rommy in 

Ambt Delden naar een eerste premie. 

Jacqueline Bijlard heeft Rommy dan 

onder het zadel en brengt de merrie uit 

in de dressuur: ‘Rommy heeft een super 



Rommy is mooi 
bespierd en los 

 in het lijf door de 
juiste training van 

Jacqueline
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karakter. Ze is werkwillig, maar koel in 

het hoofd en laat zich niet gek maken.  

In de ring weet ze dat ze er moet staan. 

Ze kan pieken in de piste.’ De combina-

tie was begin dit jaar nog M geklasseerd, 

maar met het oog op de keuring wilden 

Ger en Jacqueline graag Sport achter de 

naam van hun merrie. Door corona 

konden ze lange tijd niet starten. Ger 

zegt: ‘Toen de mogelijkheid van de 

meetmomenten zich voordeed, hebben 

we Rommy meteen aangemeld. Jacque-

line mag meteen Z starten, dus dat heeft 

ze met Rommy gedaan. In zes proeven, 

waarvan ik er als voorlezer zelf eentje 

heb verknald, was Rommy in vier dagen 

Sport. De eerste proef kreeg ze meteen 

222 punten. Zo’n merrie is het, die staat 

er als het moet. Ik wil ook alle credits 

Jacqueline Bijlard en Ger 
Boersma: ‘Romy kan 
pieken in de piste.’

aan Jacqueline geven die haar op de 

juiste manier, met les van Ingeborg 

Klooster, rijdt. Rommy is mooi bespierd 

en los in het lijf door de juiste training 

van Jacqueline.’

Goede moeder
Jacqueline kon Rommy dit jaar weer 

dressuurmatig oppakken omdat het in 

maart geboren veulen van Rommy helaas 

na een ongeluk in de wei overleed: ‘We 

hadden Rommy met Fonger 478 gedekt, 

opnieuw een laagverwante hengst. 

Fonger 478 heeft bovendien veel 

souplesse in beweging, dat wilden we 

verankeren. Het hengstveulen was een 

maand oud toen het voor mijn ogen 

onderuit ging in de wei en de knieschijf 

versplinderd bleek. We moesten hem 

laten inslapen.’ Omdat Jelmer Chardon 

steeds riep dat Rommy een potentiële 

Kroonmerrie was, besloten Ger en 

Jacqueline om Rommy ook nog een keer 

aan te melden voor een keuring. ‘Zoals 

altijd, stond ze er toen het nodig was’, 

zeggen Ger en Jacqueline. ‘Ze doet 

gewoon altijd haar best. En het is 

natuurlijk een supermooie merrie, dus 

toen Sabien Zwaga zei dat ze niks aan 

Rommy aan te merken had, begon het te 

dagen dat er wel eens een Modelpredi-

caat in kon zitten.’ Plannen voor de 

toekomst zijn er nog volop. Een draag-

merrie is drachtig van een gespoeld 

Fonger 478-embryo van Rommy en ze  

is zelf geïnsemineerd met  Eise 489: 

‘Rommy vond het erg leuk om een 

veulen te hebben, het is een goede 

moeder. Daarom gunnen we haar dat nog 

een keer.’ Jacqueline wil proberen om 

Rommy zo hoog mogelijk in de dressuur 

uit te brengen, maar eerst zal ze nog een 

IBOP proef afleggen om voor de triple A 

te gaan: ‘Het Modelpredicaat is een 

eerbetoon aan de fokkerij van mijn 

vader’, besluit Ger Boersma. ‘We zijn 

ontzettend trots!’  

Dit jaar zal Rommy nog een keer een IBOP rijden.
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