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Sophie Model AA 
voorbeeld in rastype
De meeste Modelmerries komen niet uit de lucht vallen maar 
hebben een sterke moederlijn op hun pedigree. Sophie van d’n 
Meulenpad Model (Beart 411) is geen uitzondering op deze regel; 
ook zij heeft meerdere Preferente en Modelmerries in de merrielijn. 

TEKST: AGEETH VAN DER LEE FOTO’S: INGRID TRUIJENS

Fokker Jo Janssen uit het Zeeuwse 

Vogelwaarde woont tien minuten 

rijden van grens met België. Hij 

loopt al een tijdje mee in de Friese 

paardenwereld en fokte zo’n vijftig Friese 

veulens. Elke van Lysebettens woont aan 

de andere kant van de grens en is een 

beginnend fokker van Friese paarden. 

Toen Elke aan haar dierenarts vroeg of hij 

een fokker met goede paarden wist, 

verwees hij Elke naar Jo Janssen in 

Nederland. Een telefoontje later ging de 

familie Van Lysebettens langs bij Janssen 

om naar zijn paarden te kijken: ‘We waren 

van plan om een veulentje of een jaarling 

te kopen, maar Jo had er geen die hij 

wilde verkopen. Toen we om de keuken

tafel zaten om te overleggen, zei ik met 

een kwinkslag dat als hij de veulens niet 

wilde verkopen, dan misschien de mama 

wel. Ik was al verliefd geworden op 

Sophie.’ Jo Janssen had deze vraag niet 

verwacht. Hij zegt: ‘Sophie is een hele 

beste merrie, op dat moment mijn eerste 

zelf gefokte Kroonmerrie. Ik wilde haar 

eigenlijk niet wegdoen, dus ik noemde een 

hoge vraagprijs om haar niet te verkopen. 

We kwamen overeen dat we er allebei over 

zouden nadenken.’ 

Uit de familie van Tymon 456
Jo Janssen fokte Sophie uit Maria L. Ster 

(Wierd 409) uit de fokkerij van Lenis uit 

Katlijk. Uit dezelfde merrielijn uit stam 

65 fokte Lenis Tymon 456. Maria L. en 

Tymon 456 gaan terug op Battie Ster 

Preferent (Peke 268). Maria stond te koop 

bij Russchert de Jong, de fokker van 

Wierd 409. De Jong had een aantal 

nakomelingen van Wierd 409 opgekocht 

met het oog op de afstammelingen

keuring van zijn hengst. Jo Janssen had 

al vaker paarden bij De Jong aangeschaft 

en De Jong bood hem Maria aan: ‘Een leuk 

veulen voor jou.’ Als driejarige was Maria 

te klein voor de keuring; een jaar later 

haalde ze de 1.56 meter net en werd vlot 

Ster verklaard. Haar eerste dochter van 

Gjalt 426 Idske van d’n Meulenpad 

behaalde ook het Sterpredicaat. Idskes 

dochter Berber van d’n Meulenpad Ster is 

een nakomeling van Alke 468 en met een 

verwantschapspercentage van 16,2 

interessant voor de fokkerij. Na een zoon 

van Fabe 348 volgt een dochter van Beart 

411, Sophie van d’n Meulenpad die zou 

uitgroeien tot een stokmaat van 1.67 

Sophie van d’n Meulen-
pad Model AA
Geb. datum: 02-07-20103 

Stokmaat: 1.67m 

Stam: 65 

Verwantschap: 18.5% 

 

Nakomelingen:  

• Indra van d’n Meulenpad (Eise 489) 

• Juristo van d’n Meulenpad (Eise 489) 
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meter. Jo Janssen vertelt: ‘Sophie werd 

als enter reservejeugdkampioen op de 

fokdag in Vrouwenpolder. Dat jaar kocht 

ik er ook een jaarling bij van Sjoerd 

Ruiter, Rina S.R. (Tsjalle 454). Alle 

merries in de merrielijn van Rina zijn 

Preferent. Sophie en Rina zijn samen 

opgegroeid en ook samen als driejarige 

naar de keuring gegaan. Beiden werden 

Ster met een eerste premie.’ 

Kansen voor Model
De zestienjarige Maria L. staat nog in 

Vogelwaarde maar werd helaas vorig jaar 

en dit jaar niet drachtig: ‘De leeftijd gaat 

waarschijnlijk meespelen, dat wordt 

problematisch.’ Idske van d’n Meulenpad, 

de halfzus van Sophie, wordt volop 

ingezet voor de fokkerij, net als Rina S.R., 

die al twee veulens bracht. Dit nam Jo 

Janssen in zijn overweging mee om 

Sophie toch aan Elke van Lysebettens te 

gunnen. Een aantal weken na het bezoek, 

kwamen de partijen nader tot elkaar en 

werd besloten dat Sophie naar België  

zou verhuizen, drachtig van Eise 489.  

Het hengstveulen dat bijna een jaar later 

uit de combinatie werd geboren kreeg de 

naam Juristo van d’n Meulenpad, ook al 

was het bij Van Lysebettens ter wereld 

gekomen. ‘Op advies van Jo hebben we 

Sophie daarna leeg gelaten om haar alle 

kansen te geven op het Modelschap,’ legt 

Elke uit. ‘Ik ben heel erg blij dat ik als 

nieuwkomer in de fokkerij begeleiding 

krijg van Jo Janssen. Het is geweldig dat 

ik van Jo de kans heb gekregen om een 

paard met zoveel potentie op stal te 

krijgen. Alle eer voor het succes van 
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Sophie gaat dan ook naar Jo.’ De familie 

Van Lysebettens was uiteraard aanwezig 

bij de locatiekeuring bij Piet Sibma waar 

Sophie zou worden gekeurd door 

juryleden Louise Hompe en de eveneens 

uit België afkomstige Jan Hellinx. Jo 

Janssen heeft de livestream thuis 

gevolgd. Voor alle betrokkenen was het 

heel spannend om mee te maken. De 

ontlading was groot toen het verlos

sende woord van Louise Hompe kwam: 

‘Een voorbeeld van het Friese rastype.  

In beweging toonde Sophie veel schwung 

en lossigheid, vooral in stap toonde ze 

veel ruggebruik.’ De goede stap was 

hetgeen de juryleden over de streep trok 

om Sophie Model te maken. Jo Janssen 

zegt: ‘Het was een hele belevenis. Sophie 

deed het geweldig. Het is gewoon een 

heel best paard.’ 

‘Echt heel leuk om als beginnend 
 fokker met zo’n merrie een eigen lijntje 

op te bouwen’  

Doorrijden onder het zadel
Sophie staat nu weer in de wei in België, 

drachtig van Tiede 501. Elke van 

Lysebettens: ‘De keuze voor Tiede 501 

is in overleg met Jo gegaan. We zijn 

bezig om een buitenpiste aan te leggen 

en als die klaar is gaan we Sophie 

verder doorrijden onder het zadel. Haar 

zoon Juristo hebben we ook aangehou

den. We hebben er een hengstje bij 

gekocht en ze groeien samen op hier in 

de wei. Iedereen raadde ons het af om 

hengsten aan huis te houden, maar tot 

nu toe gaat het prima. We hebben 

enorm veel plezier aan Sophie. Het is 

een heel nieuwsgierige, aanwezige 

merrie die altijd moet weten wat er aan 

de hand is. Echt heel leuk om als 

beginnend fokker met zo’n merrie een 

eigen lijntje op te bouwen.’   

Modelmerrie Sophie met voorbrenger Piet Sibma, Elke van Lysebettens en haar man. 


