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

Rommy is mooi
bespierd en los
in het lijf door de
juiste training van
Jacqueline
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 Modelpredicaat in kon zitten.’ Plannen voor de
toekomst zijn er nog volop. Een draagmerrie 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
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Ger en Jacqueline graag Sport achter de

Dit jaar zal Rommy nog een keer een IBOP rijden.

