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Sjieke Model AA
doet naam eer aan

Model
merrie
2020

Sjieke van de Klei Kroon (Beart 411 x Tsjalke 397) werd op de
locatiekeuring bij de Gebroeders Van Manen in Ede op de hoogste
predicatentrede gezet: de zevenjarige merrie werd Model verklaard.
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S

jieke van de Klei werd gefokt door

premie. De familie Braam zag de merrie

Alie Braam die het eigendom van de

op de keuring: ‘Lobke Joukje was nog erg

merrie met haar zoon Aschwin

jeugdig. Bovendien was het erg warm op

deelt. Sjieke is, zoals een Modelmerrie

die dag en had ze de hele dag op de

betaamt, een heel compleet paard: een

trailer gestaan voordat ze in de baan

plaatje om te zien, sterk gebouwd met

mocht. Ze was erg loom.’ Alie zag dat er

hard beenwerk en geweldige beweging.

meer in de merrie zat. ‘Bovendien kwam

Stappen kan ze als de beste en in draf

Lobke Joukje uit de super fokkende

imponeert ze elke ronde. De familie

Leijendekker lijn, dat was interessant.’

Braam fokte Sjieke uit Lobke Joukje Ster

De familie Braam kocht Lobke Joukje in

Preferent (Tsjalke 397).

2006 drachtig van Fetse 349. Na haar
eerste veulen werd Lobke Joukje gust

Uit de Leijendekker fokkerij

gehouden om haar te trainen voor de

Als driejarige bleef Lobke Joukje, toen

keuring. Prompt kreeg de merrie in

nog in bezit van Gerard de Wit uit

Ermelo een eerste premie. Op de

Kamerik, stamboek met een derde

Centrale Keuring werd de Tsjalke
397-dochter Voorlopig Kroon verklaard.
In 2011 was Lobke Joukje in training
voor de IBOP test om het Voorlopig

Sjieke van de Klei Model
AA

Kroonschap te verzilveren. Door een

Geb. datum: 21-05-2013

einschuss (een forse onderhuidse

Stokmaat: 1.63 m

ontsteking) op waardoor haar been

De Leijendekker-lijn uit stam 25 is

Stam: 25

opgezwollen was. ‘We hebben er alles

vermaard. Joukje L. is de jongste

aan gedaan,’ zegt Peter Braam. ‘Ze heeft

dochter van de bekende Klazina Ster

Nakomelingen:

drie weken op de kliniek gestaan maar

Preferent Prestatie (Hearke 254) die in

• Fay van de Klei (Norbert 444)

het been werd niet dunner. Sindsdien

totaal vijf dochters kreeg die allemaal

• Lobke van de Klei (Tymen 503)

bleef ze onregelmatig lopen en heeft ze

Ster werden, en drie daarvan later ook
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geen test meer kunnen doen.’

Model. Vier merries werden Preferent

Verwantschap: 18.6%

wondje aan haar been liep ze helaas

waarvan de Oege 267-zussen Welmoed

Sjieke van de Klei Model AA (Beart 411)
Lobke Joukje -Ster Pref (Tsjalke 397)
Joukje L. -Ster Pref (Oege 267)
Klazina - Ster Pref Prest (Hearke 254)
Luwke -Ster (Bjinse 241)
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Sjieke van de
Klei Model
AA (Beart
411) is in
één keer
drachtig
geworden
van Tymen
503.
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Dubbel Preferent

Model Preferent en Ina Model Preferent

Lobke Joukje is een dochter van Joukje

beiden dubbel Preferent zijn. Welmoed

L. Ster Preferent (Oege 267), een merrie

heeft in Femke L. Ster Preferent Prestatie

die ook in de afstamming van Jurre 495

(Feitse 293), die bij Pieter Okkema de

voorkomt als zijn overgrootmoeder.

fokkerij diende, een dubbel Preferente

dochter. Femke L. is de moeder van de
alleskunner Joce Femke van de Noeste
Hoeve Model Sport Elite (Tsjalle 454).

Superfijn karakter
Lobke Joukje bracht bij de familie Braam
tot haar dood elf nakomelingen waarvan

Sjieke heeft een superfijn karakter. Ze
heeft nog nooit een stap verkeerd
gezet. Ze is braaf maar wel werkwillig

vooral de combinatie met Beart 411 goed
uitpakt. Beart 411-dochter Sjieke van de
Klei krijgt als twenter in Ambt Delden al

fokdagkampioenschap in Kootwijk. Op

merrie zelf zadelmak: ‘Sjieke heeft een

een oranje lint. Ze loopt in 2016 als

de Centrale Keuring wordt ze geschikt

superfijn karakter. Ze heeft nog nooit

driejarige naar een eerste premie, kreeg

bevonden voor het Voorlopig Kroon-

een stap verkeerd gezet. Ze is braaf

de titel beste driejarige en het algeheel

schap. Zoon Aschwin Braam maakt de

maar wel werkwillig.’
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Kerstveiling
In 2017 wordt het eerste veulen van
Sjieke geboren: Fay van de Klei (Norbert
444) en gaat Sjieke in training voor een
IBOP test. Ingeborg Klooster rijdt Sjieke
in 2018 naar 78 punten in de IBOP
waardoor Sjieke Kroon achter haar naam
krijgt. In 2019 volgt een tweede veulen:
Lobke van de Klei (Tymen 503). Dan

De familie Braam, Alie, Peter en zoon
Aschwin, met Modelmerrie Sjieke en
haar eerste premie Sterdochter Fay van
de Klei (Norbert 444).

Sjieke is een juweeltje, een topmerrie
die je niet elke dag fokt.
Zoveel kwaliteit, daar hangt een
prijskaartje aan

houdt de familie Braam Sjieke gust met
het oog op een Modelverklaring. Peter

bieden. We hebben Sjieke weer mee naar

verklaard, werd haar dochter Fay van de

Braam licht toe: ‘Onze paardenstapel is

huis genomen. Ik denk dat kopers

Klei (Norbert 444) met een eerste premie

zo uitgebreid, dat we wat merries

voorzichtig waren omdat Sjieke gust

in het stamboek opgenomen. Alie Braam:

moeten verkopen. Ik ben van mening dat

was. Dan denken mensen snel dat er wat

‘Sjieke is hier de koningin van stal. Het

je ook je beste paarden moet kunnen

aan de hand is. We hebben Sjieke dit

zal moeilijk worden om afscheid van

verkopen, zodat mensen tevreden zijn

voorjaar opnieuw laten insemineren met

Sjieke te nemen, maar we zetten de

en bij je terug komen. Om die reden heb-

Tymen 503 en ze was in één keer

fokkerij voort met haar dochter. We

ben we Sjieke aangeboden op de Kerst-

drachtig.’

hebben ook nog een volle Kroonzus van

veiling vorig jaar in Marienheem. Sjieke

Sjieke op stal: Yfke van de Klei Kroon

is een juweeltje, een topmerrie die je

Kroonzuster

AA. Voor een serieuze fokker is Sjieke de

niet elke dag fokt. Zoveel kwaliteit, daar

Sjieke van de Klei staat, nu met Model-

ideale merrie door haar fokzekere

hangt een prijskaartje aan. Op de

predicaat op zak en drachtig, nog steeds

genen. Daarnaast is zo ook nog eens

Kerstveiling waren er geen belangstel-

te koop voor de juiste nieuwe eigenaar.

mooi om naar te kijken en braaf in de

lenden die onze vraagprijs konden

Op de keuring waar Sjieke Model werd

omgang. Wat wil je nog meer?’

10

Phryso juli 2020

