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Swaen Model AA
met veel schwung
Geen Centrale Keuring, maar wel Modelmerries. Phryso zet deze
topmodellen in de schijnwerpers in een serie portretten. Dit keer is de eer
aan de zevenjarige Swaen fan ‘e Miedepleats (Alwin 469), die eind juni in
Lunteren het hoogste predicaat in ontvangst nam.
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K

rachtpatser Swaen fan ‘e Miede-

wilde worden. Toen ik haar in 2018 voor

pleats Model AA is gefokt door

de eerste keer zag, keek ik haar aan en

de familie Van der Ende uit Gauw

was ik meteen verliefd. Dat heb je wel

ten noordoosten van Sneek. Tegenwoor-

eens. Nadat ik haar had gekocht, hebben

dig is deze kersverse Modelmerrie eigen-

we de dierenarts erbij gehaald en werd

dom van Tieme Visser uit Lunteren.

ze wonderwel meteen drachtig. Ik snap

Swaen de zesde merrie die bij hem Model

niet hoe dat kan. Het jaar erop kreeg ze

is geworden. Over de eerste vijf merries

haar eerste veulen: Koos van Visser

was hij onzeker of zij Model zouden

(Gerben 479). Dat is een heel mooi paard

worden, maar over de kansen van Swaen

met diezelfde prachtige ogen als zijn

had hij nauwelijks twijfel. ‘Het is een van

moeder.’ Nu is Swaen drachtig van Boet

de beste merries die ik ooit heb gehad.’

516 (Jouwe 485), die ook in eigendom is
van Tieme. De bijzondere afstamming

Meteen verliefd

van deze merrie speelde bij de aanschaf

Zoals meestal heeft Tieme ook Swaen fan

geen rol. ‘Ik vond het altijd al een mooie

‘e Miedepleats via Jan Folmer gekocht.

merrie. Tijdens de finale van de Pavo

‘Jan vertelde mij dat hij nog een heel

Fryso Bokaal Tuigen in 2017 maakte ze

mooie merrie had die misschien wel wat

al veel indruk op me. Ze won die finale.

voor mij was. Ze kwam voor gewoon

Ze liet toen met Henk Hammers aan de

geld te koop omdat ze niet drachtig

leidsels zien dat ze een krachtpatser is

Tieme Visser en schoonzoon Edwin Gorter.

die enorm goed kan lopen. Dat is niet
normaal.’ In die tijd was Jaap van der

Swaen fan ‘e Miedepleats
Model AA

Meulen uit Broek haar eigenaar.

Geb. datum: 31-07-2013

Familie van Jasper 366

Stokmaat: 1.65 m

Speelde bij aankoop de afstamming van

de sport’, zo vertelt Baukje Wijma. ‘Wat

Stam: 27

Swaen voor Tieme Visser geen rol, toch

je steeds terug ziet komen in deze

is haar pedigree uitmuntend. Haar

merrielijn is rastype en veel kwaliteit

Nakomelingen:

grootmoeder is de Ster Preferente

in de beweging. Een sterke bouw in

• Koos van Visser (Gerben 479)

Prestatiemerrie Rixt W. (Hearke 254) uit

combinatie met lenigheid, souplesse en

Verwantschap: 18.1%

stam 27. Zij is een halfzus van de

een krachtig achterbeen.’ Wie de jury-
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populaire Preferente Jasper 366 (Olof

beoordeling van Swaen terugleest toen

Swaen fan ‘e Miedepleats (Alwin 469)

315) uit de Fan Panhuys-fokkerij van

ze Model werd, ziet deze eigenschappen

de familie Wijma uit Jilsum. Dat Rixt W.

daarin terug. De jury omschrijft haar als

dubbel Preferent en Prestatie is, laat

een fraai in het rastype staande merrie

zien wat de Wijma’s voor ogen hebben.

die opwaarts is gebouwd en uitmunt in

‘Wij proberen in onze fokkerij het hoogst

de beweging. Ze heeft veel ruimte en

bereikbare te behalen op keuringen en in

kracht in de stap en draaft met veel

Kinke ‘fan Panhuys Ster (Wobke 403)
Rixt W. Ster Pref Prest (Hearke 254)
Antje ut de Mieden (Franke 251)
Elskje Ster Pref (Tsjalling 235)
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balans en souplesse, waarbij ze het

Kinke toen ze zes jaar was via een

twaalf jaar geleden hun fokkerij nabij

achterbeen ver onder de massa plaatst.

veiling verkocht. ‘Wij moeten elk jaar

Gauw. ‘Miedepleats is de naam van de

Een ander opvallend kenmerk van de

weer selecteren. Anders krijgen we te

boerderij waar ik ben opgegroeid en

merrielijn van Swaen is duurzaamheid.

veel paarden. We besloten een jongere

waar mijn broer tegenwoordig boert’,

De 25-jarige Jasper 366 is het toonbeeld

zus van Kinke te houden en haar te

legt Rinske uit. ‘We hebben eerst een

van duurzaamheid. Zijn halfzus Rixt W.

verkopen’, vertelt Baukje Wijma. Zo

hengst- en merrieveulen bij Kinke

is liefst 28 jaar geworden. Baukje Wijma:

kwam de toen zesjarige Kinke bij de

gefokt, het derde veulen was Swaen.

‘Rixt was tot op late leeftijd nog een

familie Van der Ende in Gauw terecht.

Onze dochter Sita kwam altijd eerst met

krasse merrie, met een strakke bovenlijn

ideeën over welke hengsten we het beste

en hard beenwerk.’ Ook de moeder van

Fan ‘e Miedepleats

Swaen lijkt een lang leven beschoren.

Onder de naam fan ‘e Miedepleats

zocht ik uit hoe die hengsten qua fok-

Dat is de nu 17-jarige Kinke ‘fan Panhuys

begonnen Rinske en Koos van der Ende

waarden en dergelijke bij de merrie

Ster (Wobke 403). De familie Wijma heeft

en hun dochter Sita en haar vriend zo’n

zouden passen. Zo kwamen we bij Alwin

bij Kinke konden gebruiken. Vervolgens

13

FOKKERIJ

het pad van haar fokkers. Rinske: Terwijl ik
aan het werk was, had ik eind juni op de
achtergrond de keuring in Lunteren aan
staan. En toen hoorde ik plotseling de
naam van Swaen voorbijkomen. Mijn hart
leek stil te staan en ik kreeg overal
kippenvel. Ik waarschuwde direct mijn
dochter Sita die op dat moment in haar
vrachtwagen door het buitenland reed. Ze
heeft haar vrachtwagen meteen aan de
kant gezet en de keuring op haar tablet
gevolgd. We waren zeer ontroerd toen
Swaen Model werd verklaard.’
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De fokkerij dienen
Kinke heeft na Swaen nog drie veulens
gebracht. Dit jaar heeft ze geen veulen,
maar inmiddels is ze voor de derde keer
achter elkaar drachtig van Jurre 495
(Maurits 437). ‘Ze staat bij mijn broer op de
Swaen als veulen met haar moeder Kinke ‘fan Panhuys Ster (Wobke 403), een halfzuster van Jasper 366.

boerderij’, aldus Rinske. ‘Ze is een heel
lieve, aanhankelijke merrie met veel pit.
Altijd de oortjes erop. Van die echte

Ik keek die merrie aan en was
meteen verliefd

Hearke-oortjes. Er ontgaat haar niets. Wat
ons opvalt, is dat ze extra mooi is als ze
drachtig is. Dan glanst ze en is ze op haar
allerbest. Swaen heeft haar sterke bewegingen ook van haar moeder.’ Zoals Baukje
Wijma het al verwoordde, heeft Modelmerrie Swaen fan ‘e Miedepleats alles wat de

469 (Felle 422) uit, de vader van Swaen.

basis van een ABFP-test met 79,5 punten

familie Wijma met de Fan Panhuys-fokkerij

Onze dochter was helemaal gek van deze

definitief Kroon. Ze ging vanaf die tijd

voor ogen heeft: het hoogst bereikbare op

hengst. In de dagen dat Swaen geboren

als Bommelsteyns Swaen door het leven.

keuringen en in de sport. Bij Tieme Visser

zou worden, waren Sita en haar vriend

Met haar leidsman Henk Hammers was

mag de 7-jarige Swaen fan ‘e Miedepleats

op vakantie. Daarom sliep ik ’s nachts bij

Swaen succesvol in de tuigsport. Toch

nu vooral de fokkerij dienen. Gezien haar

Kinke en was ik erbij toen Swaentje werd

kwam Swaen eind juni bij toeval weer op

afstamming belooft dat veel goeds.

geboren. Ik heb daardoor altijd iets
bijzonders met haar gehad.’

Uit het oog verloren
Toch moest de familie Van der Ende in
2015, toen Swaen een twenter was,
afscheid van haar nemen. ‘In dat jaar
werd ons gezin door ziekten getroffen.
We moesten noodgedwongen al het
jonge spul van de hand doen. Alleen
Kinke en een oudere merrie hebben we
nog. Dat was een heel verdrietige tijd.
We hebben Swaen en haar één jaar
jongere zus Martzen fan ‘e Miedepleats
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Ster (Eibert 419) aan Jelmer Chardon
verkocht. Hij heeft haar doorverkocht
aan Jaap van der Meulen.’ Als veulen
kreeg Swaen een eerste premie. Als driejarige werd ze op de Centrale Keuring
Voorlopig Kroon en later dat jaar op
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Swaen was succesvol in het tuig met Henk Hammers, zo wonnen ze de Pavo Fryso bokaal tuigen in 2017.

