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Veilingveulen 
Setske wordt Model 
Veel completer dan Setske fan Oostenburg Model (Tsjalle 454 x 
Beart 411) is een Friese merrie niet zo gauw. Setske heeft het 
allemaal: rasuitstraling, sublieme beweging en een afstamming om 
‘u’ tegen te zeggen.
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De zevenjarige Setske fan Oosten-

burg is al bijna vier jaar in bezit 

van Barry en Ilona Jonkman, 

maar de merrie heeft nog geen dag bij 

hen op stal gestaan. En dat is niet omdat 

Barry en Ilona geen ruimte voor de merrie 

zouden hebben: Barry Jonkman is 

aannemer in zijn eigen bouwbedrijf, dus 

een stal is in een handomdraai geregeld. 

Setske staat al bijna haar hele leven bij 

de overbuurvrouw van Jonkman: Inge-

borg Klooster. Deze Grand Prix-amazone 

heeft haar trainingsstal, die ze samen 

met partner Noud te Wierik runt, geves-

tigd op de locatie van voorheen Stalhou-

derij Meijer. Bij stalhouderij Meijer werd 

jarenlang de Kerstveiling georganiseerd, 

na een onderbreking van een aantal jaren 

was er vorig jaar weer een editie, en 

Setske fan Oostenburg werd daar in 2013 

als veulen geveild. Een groep onderne-

mers uit Raalte zag in Setske een leuke 

investering en legde het geld bij elkaar 

om de jonge merrie aan te schaffen. 

Preferente merrielijn
Setske fan Oostenburg werd gefokt door 

Arie de Hoek uit Nynke fan ’t Skânswyke 

Ster Preferent AAA (Beart 411) uit stam 

28. De oma van Setske is Preferent en 

haar overgrootmoeder is Imkje Ster 

Preferent Prestatie (Tsjalling 235). Imkje 

bracht vier Preferente dochters, waar-

onder Kroonjuweel Jildou fan ‘e Homar 

Ster Preferent Prestatie (Nykle 309), en 

stamboekzoon Ielke 382. Op basis van 

afstamming was Setske een interessant 

project, en dat zou nog interessanter 

worden, maar daarover later meer.

Jong en jeugdig 

Setske bleef na de veiling in opfok aan  

de Keizersveldweg in Mariënheem en 

werd als driejarige Ster met een tweede 

premie. Ingeborg Klooster heeft de 

merrie al die tijd van dichtbij meege-

maakt: ‘Setske was als driejarige echt nog 

heel jong en jeugdig. Ik ging haar onder 

het zadel rijden en ik voelde dat het een 

enorm talentvolle merrie is. Setske is snel 

gespannen en moet veel bevestiging van 

de ruiter hebben dat het allemaal goed is. 

Bij wedstrijden ga ik altijd lang de baan 

verkennen en niet om haar moe te rijden, 

maar om haar duidelijk te maken dat het 

allemaal niet eng is. Dat moet ik niet één 

keer, maar wel tien keer vertellen. Als ze 

eenmaal ontspannen is, dan rijdt ze 

heerlijk en lijkt paardrijden helemaal niet 

moeilijk meer. Ze is zo atletisch en heeft 

zoveel uithoudingsvermogen dat ze meer 

op een KWPN’er lijkt.’ Setske werd 

Setske fan Oostenburg 
Model AA
Geb. datum: 03-03-2013 

Stokmaat: 1.71 m 

Stam: 28 

Verwantschap: 18.4% 

 

Nakomelingen:  

• Jill van de Keizershoeve (Elias 494)

MOEDERLIJN

Setske fan Oostenburg Model AA 

(Tsjalle 454)

     Nynke fan ‘t Skânswyke 

    Ster Pref AAA (Beart 411)

         Eefke fan de Bosk Ster Pref (Nykle 309)

             Imkje Ster Pref Prest (Tsjalling 235)

                Toltsje Ster (Ewoud 250)
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aangemeld voor de Friesian Talent Cup 

en vervolgens voor de Pavo Fryso Bokaal. 

Overbuurman
Inmiddels hadden Nico Meijer en zijn 

vader Jan Meijer hun overbuurman Barry 

Jonkman al meerdere keren geattendeerd 

op Setske. Hij zocht een goede Friese 

merrie om een fokkerij te beginnen. 

Uiteindelijk wisten Barry en de eigenaren 

van Setske het eens te worden over het 

bedrag dat voor Setske op tafel gelegd 

moest worden en was Barry een Ster-

merrie rijker.

Winnaar Pavo Fryso Bokaal
Ingeborg en Setske boekten flinke 

vorderingen in de dressuur. Ingeborg 

legde een IBOP-proef af met de Tsjalle 

454-dochter van 77 punten: ‘De span-

ning speelde haar weer parten. De eerste 

keer dat ze aan de Pavo Fryso Bokaal 

deelnam, kostte dat ook de overwinning. 

 Gastruiter Femke Beljon reed haar netjes 

rond, maar Setske was veel te gespan-

nen. Als vijfjarige ging het beter. Toen 

gastruiter Jean-René Luijmes haar reed, 

hield ze nog steeds haar adem in maar 

ze had zoveel over dat ze toen won.’  

Op de keuring in Ambt Delden kreeg 

Setske een eerste premie en kon direct 

Kroon worden verklaard.  Vorig jaar 

kreeg Setske een merrieveulen van Elias 

494: Jill van de Keizershoeve.  

Barry en Ilona Jonkman vragen Ingeborg 

regelmatig om advies, ook wat betreft 

hengstenkeuze. Ingeborg heeft een zwak 

voor Elias 494 en dat is niet verwonder-

lijk. Met de vader van Elias 494, Jorn 

430, was ze Grand Prix startgerechtigd, 

ze reed de moeder van Elias 494 naar  

het Sportpredicaat èn reed moeders-

vader Maiko 373. 
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Bovendien paste het wat minder 

gangbare bloed van Elias 494 volgens 

Ingeborg goed bij de hoog verwante 

Setske. Ilona Jonkman: ‘Die keuze lijkt 

goed uit te pakken. Jill is luxe en kan 

ook goed bewegen.’

Halfbroer Menne 496
Het papier van Setske werd intussen 

nog indrukwekkender: haar één jaar 

jongere halfbroer, een zoon van Norbert 

444, werd goedgekeurd als Menne 496. 

In 2018 was Menne 496 de algeheel 

reservekampioen op de Hengsten-

keuring. Dat er veel kwaliteit en 

beweging in die lijn zit werd hiermee 

nog eens bevestigd.  

De zelf gefokte driejarige Dieke van  

de Keizershoeve (Epke 474) is drachtig 

van een gespoeld embryo van Setske  

en Jurre 495. Dieke is een dochter van 

een andere Stermerrie van Barry en 

Ilona: Rens v.d. Toarnwerterleane Ster 

(Stendert 447). Rens kreeg, na hengst-

veulens van Eise 489 en Jurre 495,  

‘Ze is zo atletisch en heeft zoveel 
uithoudingsvermogen dat ze meer op 

een KWPN’er lijkt’

dit jaar een merrieveulen van Julius 

486. ‘Ik wil Setske nu wel graag bij huis 

hebben,’ geeft Barry aan, maar van 

Ingeborg moet hij nog even wachten: 

‘Setske is zo goed als klaar voor het Z 

en het Sportpredicaat’, geeft Ingeborg 

aan. ‘Ik heb Barry beloofd dat hij Setske 

in het voorjaar thuis heeft zodat ze 

geïnsemineerd kan worden. Ik ga ook 

nog een IBOP met Setske doen, ze kan 

veel beter dan die 77 punten.’

Toekomst in de fokkerij
Ilona en Barry Jonkman benadrukken 

dat ze veel hulp hebben gekregen bij 

het behalen van alle succes met Setske: 

‘Allereerst natuurlijk Arie de Hoek die 

deze fantastische merrie heeft gefokt 

en nog steeds heel betrokken is.  

Jan en Nico Meijer die ons op deze 

merrie wezen. Zij hebben altijd geroe-

pen dat het een heel beste merrie is die 

veel zou bereiken. En Ingeborg die  

een klik heeft met Setske en haar in  

de sport uitbrengt. In de toekomst gaan 

we Setske voor de fokkerij inzetten.  

Het is een supermerrie om onze fokkerij 

mee op te bouwen.’  

Ilona en Barry Jonkman: ‘Het is een supermerrie om onze fokkerij mee op te bouwen.’

Ingeborg Klooster: ‘Ik ga ook nog een IBOP met Setske doen, ze kan veel beter dan die 77 punten.’


