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Sanne Model met
formidabele draf

Model
merrie
2020

‘Een gigantisch mooie Modelmerrie, die uitblinkt op alle vlakken.’
Met die lovende woorden verklaarde eind juli de jury Sanne T.T.
Kroon (Alwin 469 x Beart 411) tot Model. De afstamming van
deze topmerrie is al net zo imponerend als haar formidabele draf.
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Lipkjen Model Preferent (Wessel 237)
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dochter van Beytske E. is Beart 411-doch-

paarden in de sport te laten opleiden.’ Na
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ter Tessa Beytske T. Ster Preferent. Zij is

vijf operaties aan zijn rug was Timmer

ga ik kopen. Ik heb haar als enter weer

de moeder van Sanne T.T.. Tessa heeft tot

zo’n vijf jaar geleden genoodzaakt al zijn

verkocht aan Jan Folmer omdat ik een

dusverre elf nakomelingen waarvan drie

paarden te verkopen. ‘Maar ik volg ze nog

heel goeie prijs voor haar kon beuren.
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op de voet via internet en geniet nog
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zen voor het Centraal Onderzoek en de
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Meulen terecht gekomen. Vier maanden

derde is dit jaar geselecteerd voor de

Model werd, bezorgde mij kippenvel. Het

later heb ik haar moeder Tessa Beytske T.

voorrijdagen. En dan is daar natuurlijk

is echt een fantastisch paard.’

kunnen kopen en haar heb ik nog. Tessa

haar Modeldochter Sanne T.T. die Timmer

is een kopie van haar dochter Sanne T.T.

als veulen verkocht aan Willem Lokhorst.

Moeder en dochter kopieën

en is bij mij Preferent geworden. Ze is nu

‘Ons doel was kwaliteitsvolle veulens

Dat Sanne T.T. veel kwaliteiten heeft was

drachtig van Auwert 514 (Jehannes 484).’

fokken en die dan verkopen. Wij waren
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Op de dag dat Sanne T.T. op de Nieuwe
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vierde plaats in de lijst van merries met
de hoogste fokwaarden voor exterieur en
sport.

Sportpredicaat
Op de vraag welke kwaliteiten Van der
Meulen van Alwin 469 terugziet in zijn
Sanne T.T. antwoordt hij: ‘statuur en de
beweging. Ze heeft een goede stap en een
uitstekende draf en galop zoals ook uit
haar ABFP-test blijkt.’ In 2016 behaalde
ze in die test voor zowel de rij- als
menproef 80 punten en voor de tuigproef
kreeg ze een zeven. ‘Sanne is een heel
makkelijk en lief paard in de omgang,’
gaat Van der Meulen verder. ‘Ze heeft na
de ABFP twee merrieveulens van Elias 494
(Jorn 430) gebracht. Haar eerste veulen is
Hadewich fan Bommelsteyn die in 2018
een eerste premie kreeg. Het andere
veulen zou dit jaar als enter worden
Tamara en Jan van der Meulen, Sanne T.T. model (Alwin 469 x Beart 411), voorbrenger Edwin Gorter , Jaap
van der Meulen en amazone Nienke Schrale.

gekeurd maar corona gooide roet in het
eten.’ Sinds de uitbraak van het coronavirus is Sanne T.T. door Nienke Schrale in

‘Het went nooit, het blijft heel
bijzonder als je merrie Model wordt’

de dressuursport uitgebracht. Nienke:
‘Sanne was dit jaar gust gehouden in
verband met de Modelkeuring en ik had
door corona wat extra tijd. Ik ben haar in
alle rust gaan trainen en heb haar daarna
in de klasse-Z uitgebracht. In de kortst
mogelijke tijd had ze acht winstpunten

Heuvel in Lunteren Model werd, was

zoek. Ik heb toen bijvoorbeeld ook de

en kreeg ze het Sportpredicaat. We rijden

Willem thuis in Ederveen het gras aan het

fraaie Swaen fan ‘e Miedepleats (Alwin

deze zomer hier en daar nog een proefje

maaien. ‘Ik ben toen toch snel even op

469) gekocht. Zij is onlangs ook Model

en dan mag ze weer met verlof om een

het achterterrein gaan kijken. Toen ik

geworden.’ Met een totaalindex van 113

mooi veulen te krijgen. Dit keer van

haar zag lopen wist ik al dat ze Model

stond Sanne T.T. begin dit jaar op de

Auwert 514 (Jehannes 484).

zou worden. Ze klom er zo mooi in.’

Vierde plaats bij topmerries
Sanne T.T. is niet de eerste merrie die bij
Jaap van der Meulen uit Broek-Noord
Model is geworden. ‘Toch went het nooit,
want het blijft heel bijzonder als je
merrie Model wordt. Het is het hoogst
haalbare predicaat,’ vertelt Van der
Meulen. ‘Wij hadden er stiekem op
gehoopt dat ze het zou worden en dat is
gelukt.’ Hij kocht haar als enter van Jan
Folmer ‘omdat het een heel goed bewegend en harmonieus gebouwd paard is.’
Dat Sanne T.T. een dochter is van Alwin
469 (Felle 442) van wie Van der Meulen
de eigenaar is, speelde ook mee bij de
aanschaf. ‘We hebben in die tijd meerdere
nakomelingen van Alwin 469 aangeschaft
in verband met zijn nakomelingenonder20
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Nienke Schrale
reed Sanne T.T. dit
jaar in enkele
wedstrijden naar het
Sportpredicaat.

