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Summer met
uitstraling van
Ster naar Model

Model
merrie
2020

Op een prachtige, zonovergoten julidag in 2013 werd er een mooi
merrieveulen geboren bij Stal Berkmeer in Obdam. De Wylster
463-dochter kreeg de naam Summer van Stal de Berkmeer mee.
Voor eigenaresse Lia Sijs is Summer het zonnestraaltje dat
uitgroeide tot een Modelmerrie.
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L

ia Sijs en haar partner Bertus

nieuwe aanwinst voor hun fokkerij en

zijn allebei werkzaam in hun

kwamen via via bij Klaas en Jelly Sipma

bouwmaterialenhandel in

terecht. Klaas Sipma is de fokker van

Obdam, in de kop van Noord-Holland.

Maiko 373 en fokt onder de stalnaam

Naast hun zaak hebben ze een pension-

‘Fan de Marren.’ Sipma had wel een

stal voor paarden, wat door Lia wordt

merrieveulen te koop, Paulien fan de

omschreven als ‘een uit de krachten

Marren (Ielke 382), uit stam 103 ook wel

gegroeide hobby.’ Wat betreft Friese

bekend als de ‘Gona-lijn’.

paarden richten ze zich vooral op

De moeder van Paulien is Bregje van

(kleinschalige) fokkerij. Vijftien jaar

Stico Ster Sport AA, een dochter van

geleden waren ze op zoek naar een

Maiko 373. Sipma fokte Maiko 373 uit
stam 143, dus de keuze voor deze
hengst kon prima.

Summer van Stal de
Berkmeer Model Sport
AAA

Aankoop moeder Summer

Geb. datum: 17-07-2013

‘Paulien was krap vier maanden oud

Stokmaat: 1.64m

toen we gingen kijken. Ze straalde iets

Stam: 103

uit wat meteen mijn hart stal. In

Verwantschap: 17.3

Voor Lia Sijs was de ontmoeting met
Paulien liefde op het eerste gezicht:

november is ze bij ons op stal gekomen.

Af en toe heeft ze periodes dat ze

Nakomelingen:

We kochten haar met de bedoeling om

minder loopt, maar tot nu toe gaat

• Henke van Stal de Berkmeer (Nane 492)

met haar te gaan fokken.’ Helaas had de

het redelijk goed.’

• Kjelt van Stal de Berkmeer (Nane 492)

familie Sijs pech met Paulien: ‘Toen
Paulien twee jaar was ging ze opeens

Pittige tante
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kreupel lopen. Uiteindelijk hebben we

Naar de keuring gaan met Paulien was

Summer van Stal de Berkmeer Model Sport

röntgenfoto’s laten maken en bleek dat

geen optie meer, maar inzetten als

AAA (Wylster 463)

ze losse hoefbeentjes had. Dit is een

fokmerrie nog wel. Na twee, inmiddels

aandoening die spontaan ontstaat

verkochte, zonen van Fabe 348, kiest

		 Bregje van Stico Ster Sport AA (Maiko 373)

tussen het tweede en derde levensjaar.

Lia Sijs voor Wylster 463. Opnieuw gaat

			 Tina B. Ster (Djurre 284)

Paulien had het aan beide voorbenen,

Lia voor haar gevoel: ‘Ik zag Wylster een

				 Doreen Ster Pref (Rients 270)

waardoor behandeling eigenlijk niet

keer op een afbeelding en ik vond het

mogelijk was. Het is niet erfelijk.

zo’n machtige hengst, echt geweldig.

Paulien fan de Marrren (Ielke 382)
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Wat betreft bloedvoering paste hij

ging Summer trainen en uitbrengen op

combinatie scoorde ondanks de wed-

prima bij Paulien. De samenwerking met

dressuurwedstrijden. Lisette heeft les

strijdspanning ruim 67 procent. De

Germ Aise Bouma van Stal Henswoude

van Leonie Evink, die de vader van

muziek voor de kür kreeg Lisette van

is prettig, dat is ook belangrijk.’

Summer, Wylster 463, rijdt voor Stal

instructrice Leonie Evink, die op deze

Henswoude. Lisette doorliep met

klanken rijdt met Wylster 463.

Alle klassen doorlopen

Summer alle dressuurklassen, vanaf de

Lia Sijs is blij met Lisette als amazone:

Summer groeit voorspoedig op in

M2 was het voor haar ook allemaal

‘Lisette rijdt nu meer paarden van ons.

Obdam en als driejarige wordt ze

nieuw. De combinatie won al twee keer

Met Summer is ze Z2 geklasseerd.

zadelmak gemaakt door Lisette Wester-

de rubriek bestgaand rijpaard op de

Summer is echt haar ‘apegatje’ zoals we

beek met hulp van Bertus Sijs. Lisette

fokdag en ze bereikten de halve finale

hier in West-Friesland zeggen, haar

zette in 2016 haar toenmalig paard in

van de Pavo Fryso Bokaal.

allesie. Summer is een pittige tante,

pension bij Stal Berkmeer. Het klikte

Afgelopen maart wonnen Summer en

eentje met een kop erop, ze weet

meteen met Lia en Bertus Sijs. Lisette

Lisette hun eerste kür op muziek. De

precies wat ze wil. In de groep is ze de
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een eventuele eerste premie en misschien wel een Kroonpredicaat. ‘Die
IBOP was zo gaaf,’ glundert Lia. ‘Je
denkt wel dat je een goed paard hebt,
maar het moet er ook maar uitkomen.’

Van Ster naar Model
Op de locatiekeuring bij Stal Henswoude was het dan zover. Juryleden Louise
Hompe en Corrie Terpstra waren onder
de indruk van de uitstraling van
Summer die uiteraard in een fijne
sportconditie verkeerde. Zij promoveerden de 1.71 meter grote merrie niet één
maar twee stapjes hoger: van Ster naar
Model.
De geweldige IBOP van 83 punten
leverde een belangrijke bijdrage in die
beslissing. ‘We hoopten op een eerste
premie en Kroon. Dat ze Model is
geworden is gewoon een droom. Dit is
zó uniek, dit gebeurt maar één keer in
Lisette Westerbeek, Lia en Bertus Sijs en voorbrengers Eabe van der Veer en Germ Aise Bouma

je leven. Ik vind het ook zo leuk voor
Wylster 463, zijn eerste Modeldochter.’
Summer is opnieuw drachtig van Nane

‘Ik vind het ook zo leuk voor Wylster
463, dit is zijn eerste Modeldochter’

492. Lisette neemt weer plaats in het
zadel en probeert hogerop de komen
met de sportmerrie. ‘Ik ben er niet aan
toe om haar te verkopen,’ aldus Lia Sijs.
‘Summer is een veel te lekker ding.’

baas. Maar ze is ook erg lief en betrouwbaar. Als ik naar de wei loop, dan is
Summer de eerste die bij het hek staat
om te kroelen.’

IBOP met AAA
De voorbereiding op de keuring doen
Bertus en Lia Sijs en Lisette zelf. De
puntjes op de i wat betreft het keuringsklaar maken, wordt gedaan door
Germ Aise Bouma. Op de keuring in
Oudkarspel in 2016 krijgt de driejarige
Summer een tweede premie: ‘Ze was nog
erg jong en jeugdig,’ stelt Lia. ‘Maar we
waren hartstikke trots op haar.’ In 2018
en 2019 krijgt Summer een hengstveulen van Nane 492, beide hengstveulens
zijn nog van de familie Sijs.
In 2019 rijdt Lisette de merrie ook naar
het Sportpredicaat en legt bovendien
een IBOP proef af van maar liefst 83
punten waarmee Summer AAA achter
haar naam krijgt. Summer wordt dan
bewust gust gehouden, met het oog op
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Lisette Westerbeek reed Summer in 2019 naar het Sportpredicaat en haalde een triple A bij de IBOP.

