Uitslagen Fokpaardenmarkt 2006 te Weert.
Shetlanders.
Op de terreinen van de Hoge Kei in het centrum van Weert zijn zaterdag 18 maart 66 shetlanders
gekeurd met de heren Alderkamp en Lazeroms als jury. Beide juryleden kunnen terug kijken op een
mooie keuringsdag met rubrieken waarin de kwaliteit veelal lang doorliep. In de nabeschouwing
werden door de juryleden lovende woorden voor de goede organisatie en het vlotte verloop van de
keuring geuit.
De ereprijzen werd in het middagprogramma onder een grote publieke belangstelling uitgereikt. Het
publiek stond rijen dik langs de hekken en vooral het miniveulen Yfke van Stal Wolfsplein (v. Goldstar
van de Beatrixlaan) van de Comb. Steyvers-Wolters uit Liessel, op 3 maart en daardoor circa drie
weken te vroeg geboren, stal de harten van veel jeugdige toeschouwers en zij ontving een oranje
rozet want ze toonde al vlotte bewegingen.
Ook ’s-morgens tijdens de keuringen kon reeds gesproken worden van een goede publieke
belangstelling langs de ring van de Weertse Shetlanders.
De “mini’s” .
De enterhengst Willem van het Heufke (v. Omar van de Lage Haar) van W. Bergs uit Roggel ontving
een tweede premie.
Bij de merries werden de elf jaarlingen werden gesplitst in twee mooie rubrieken waarbij gesproken
kon worden van goede kopnummers. Eerste in groep één stond Wiesya van Stal Wolfsplein (v. August
van de Kosterweide) van de Comb. Steyvers-Wolters. Zij heeft mooie verhoudingen en veel bot, is
goed vierkant. Wisteria van de Buxushof (v. Fairy Goldsmith) van A. Coolen-Klomp uit Mierlo werd als
e
tweede opgesteld. 3 : Wonderfull van de Witsie (v. Shambles Little Aldaniti) van M.C.M. de Jong uit
e
Molenschot; 4 : Wandy van de Mortel (v. Kevin van de Molenweg) van W. Scheepers uit De mortel;
e
e
5 : Wendy van de Van Renshoeve (v. Obelix van de Hollestraat) van Th. Van Rens uit Tienray; 6 :
Witney van de Bleekmeerhoeve (v. Perfect of Sportview) van G. Clement uit Kamperland.
De tweede groep jaarlingen werd aangevoerd door Werry van de Bredeweg (v. Harvey van Stal de
Veldmaat) van D. Pijnenburg uit Made. Werry is netjes in de verhoudingen en toonde ruime en
makkelijke bewegingen. Ze staat op goed beenwerk met linksvoor een wat franse stand. Als tweede
werd Wendy van Stal Wolfsplein (v. Larsto van de Berkenhoeve) van L. Wolters uit Liessel opgesteld.
e
e
3 : Wolly van de Van Renshoeve (v. Gordon van Odoorn) van Th. Van Rens; 4 : Wendy van Stal
e
Vinkerte (v. Obelix van de Hollestraat) van M. Dings uit Weert; 5 : Willemijntje van de Schellenkrans
(v. Hairos van Stal Fortuna) van de Fam. Smeets uit Baarlo.
Een best kopnummer stond er bij de tweejarige mini’s. Deze Violette van de Witsie is best van type en
in de vierkante stand heeft ze veel rasuitstraling. Voor is de dochter van Gold Star van de Beatrixlaan
van M. de Jong uit Molenschot wat week in de koten wat haar niet van het jeugdkampioenschap van
de mini’s kon afhouden want ze toonde correcte en vlotte bewegingen. De Fam. Smeets uit Baarlo
e
werd tweede met Violientje van de Schellenkrans (v. Lector van de Nijkamphoeve). 3 : Vivian van de
e
Kammet (v. Menno van de Rakkertjes) van F. Willems uit Helmond; 4 : Verolien van Stal Burggraaf (v.
e
Joery van Stal Speulhof) van M. Jonkers uit Westerbeek; 5 : Urselientje van Stal Burggraaf (v. oscar
van de Hoeve) van M. Jonkers-Pelders uit Westerbeek.
Bij de driejarige mini’s was de moorkop Tagetes van de Buxushof (v. Brevet van Spuitjesdom) van A.
Coolen-Klomp uit Mierlo een mooi kopnummer en zij behaalde het reservekampioenschap bij de
mini’s. In 2005 werd ze nog jeugdkampioen. Tagetes is goed van model met een mooi front maar iets
korte hals, en ze liet correcte en vlotte bewegingen zien. Thea van de Gathe (v. Jasper van het
e
Heidepark) van M. de Jong werd tweede. 3 ; Tuiltje van Huib (v. Fazal van de Rheehof) van F. van
e
Breugel uit Budel; 4 : Tjenna van de Regiresa) van M. van Rens uit Tienray.
Slechts twee mini’s vormden de klasse van vier- en vijfjarigen, waarin Rosalientje van de
Schellenkrans (v. Adam van de Spuitjesdom) van de Fam Smeets eerste werd door haar mooie
belijning. De bewegingen zijn goed hoewel ze iets draait in de hakken. Sharon van Stal Wolfsplein (v.
Leon LH) van l. Wolters werd tweede.
Als enige in de klasse voor zes- en zevenjarigen werd Peggy van de Renshoeve (v. Journey van Stal
Slangenburg) van Th. Van Rens uit Tienray geplaatst. Peggy is wel goed van type maar wat bol in de
lendenen en ze zou iets ruimer belijnd mogen zijn en ook wat ruimer mogen bewegen.
Bij de oudste klasse ontving Lady van het Wiel de prijs als beste. De zwarte van A. Coolen-Klomp
heeft Ninian of Brindiser als vader en is een beste rastypische merrie met veel beharing. Ze maakte

veel indruk in de beste stap en draf maar had eerste nog naar de hoefsmid gemoeten, want de tenen
waren nogal lang.
Lady werd ook uitgeroepen als beste oudere mini. In de rubriek versloeg Lady de zwarte kroonmerrie
Noortje van de Kortehoeve (v. Enterprise van de Veldhoeve) van de Comb. Steyers-Wolters. Reserve
bij de oudere mini’s werd de driejarige Tagetes van de Buxushof.
Overige maten.
Bij de “overige maten” werden de jaarlingen eveneens gesplitst. In de eerste rubriek werd Wislaine
van de Schellenkrans (v. Montgommery van Stal de Oude Hoeve) van de Fam. Smeets uit Baarlo
eerste. Wislaine is rastypisch met een iets hellende croupe en goed gesteld beenwerk dat vierkant en
correct gebruikt wordt. W. Scheepers uit De Mortel volgde met Winona van de Mortel (v. Oneal LH).
e
e
3 : Wishana van Stal ’t Bogertje (v. Pim van de Melkvonder) van F. Willems uit Helmond; 4 : Wylana
e
van de Hertraksestraat (v. Ovide van Lierop) van Kindn. Rutten uit St. Agatha; 5 : Wiara van de
e
Eghelsehei (v. Nico van de Hestiahoeve) van J. Peeters uit Eghel; 6 : Woepy van Stal Medevoort (v.
e
Kelvin van het Stalletje) van de Fam. Boom uit Helmond; 7 : Wayona van Stal Zafira (v. Edern Harfi
Huws) van J. Peeters. In de tweede rubriek jaarlingen ging Wieteke van de Pelgrip van de familie Van
Bree uit Maashees aan kop. Het is een jeugdig enter met goede verhoudingen in de mooie bovenlijn.
In de bewegingen ging ze achter iets nauw. Tweede werd Wendy van de Buitenweg van W. Bergs uit
e
Roggel. 3 : Wahida van Stal ’t Bogertje (v. Paul van Heul) van F. Willems.
De tweejarigen werden in een grote en een kleine maat verdeeld. Beste van de kleine maat werd
Valencia van het Overakker (v. Brevet van het Spuitjesdom) van A. Coolen-Klomp. Valencia is goed
van type, heeft goede verhoudingen en straalt jeugd uit. Ze is vlot in stap en draf, staat voor iets frans
en werd jeugdkampioen bij de overige maten. Ook in de kleine maat werd Vanita van de Vlierd (v.
Kotonofico van Stal Brammelo) van F. Willems uit Helmond geplaatst. In de grote maat stond Unesco
van Trynwolden (v. Paul van Heul) eerste. Ook deze zwarte is van F. Willems en ze is goed van type
met de juiste raskenmerken. De grote hoeveelheid behang maakte het beoordelen van het beenwerk
wat moeilijk, maar in de bewegingen was ze vlot en correct. Unesco werd reserve bij de jeugd. Achter
Unesco werd Vivace van Lierop (v. Oberon van Stal Volmoed) van F. van Breugel uit Lierop in de
e
rubriek tweede. Met acht inzendingen vormde dit een mooie klasse. 3 : Veerle van Stal van Bree (v.
e
octaaf van de romer) van Comb. Fam. Van Bree uit Maashees; 4 : Veronique van de Hertraksestraat
e
(v. Janus van Stal Geerhof) van Kindn. Rutten; 5 : Verona van de Maaskant (v. Octaaf van de Romer)
e
e
van Fam. Van Bree; 6 : Veronique van den Uitweg (v. Fazal van de Rheehof) van F. Willems; 7 :
e
Viranka van de Eghelsehei (v. Oniel LH) van J. Peeters; 8 : Verinca van de Mortel (v. Harvey van Stal
de Veldmaat) van W. Scheepers.
De zeven driejarigen vormden ook een mooie klasse waarin Trendy van de Maaskant (v. Friso van de
Heuvelsehof) van de Fam. van Bree eerste werd. Trendy is best van type maar mag wat sterker in de
rug zijn. Ze staat op beste voeten die best in stap en draf gebruikt worden. Tabita van Stal Wainum
e
e
Wisholt (v. Fortissimo van de Romer) van W. Bergs werd tweede. 3 : cat. nr. 100 (bijschrijving); 4 :
e
Tatjana van de Meiberg (v. Lincoln van Aruba) van Comb. Schwillens-Meulendijks te Nederweert; 5 :
e
Tres Chique van de Stal Juventa (v. Narco van de Uitweg) van F. Willems (Helmond); 6 : Tiara van de
e
Vlierd (v. Gelder van Zuylichem) van F. Willems; 7 : Trix van de Quaedackers (v. Ferry van Bentjes)
van P. Heijnen uit Valkenburg.
De klasse voor vier- en vijfjarigen werd gevuld met vier inzendingen, waarvan Richelle van de
Amstelhof (v. Ontirox off Marshwood) van F. Reijnders uit Leveroy eerste werd. Richelle is best van
type met een fraaie bovenlijn en goede bewegingen. Ze zou iets meer bot mogen hebben. De zwarte
Ramona van de Graetheide (v. Helmut van de Brouwerij) van P. Heijnen uit Valkenburg werd tweede.
e
e
3 ; Rose-Marie van de Römer (v. Friso van de Heuvelhof) van L. Dohmen uit Dieteren; 4 : Sabine van
het Heufke (v. Iwan van de Tienmaatsweg) van W. Bergs uit Roggel.
Paulina van de Maaskant (v. Edmund van de Brouwerij) was de beste bij de zes- en zevenjarigen. De
zwarte van de Fam. van Bree heeft beste benen met veel bot en beste voeten. Ze weet haar
beenwerk ook met veel souplesse te gebruiken. Tweede werd de voskleurige kroonmerrie Paulientje
e
van de Baatenhof (v. Leon LH) van F. Willems uit Helmond. 3 : Poly van Stal Wolfsplein (v. Spirit van
e
Stal Volmoed) van de Comb. Steyvers-Wolters uit Liessel; 4 : Paola van Stal Dieteren (v. Samson van
Stal Noord-Zuid) van L. Dohmen.
Bij de oudste klasse werd Lucia van de Tolberg (v. Spirit van Stal Volmoed) van F. Willems uit
Helmond eerste. Lucia is best van type en heeft een mooie voorhand. Ze overtuigde in de bewegingen
maar mag wat meer uitdrukking hebben. Finana van de Karissteeg van Comb. Schwillens-Meulendijks
was een goede tweede. De zwarte Finana is een echte shet, mooi van lichaam en lang gelijnd, met

goede benen en een goede stap en draf en zij behaalde vorig jaar nog het algeheel kampioenschap in
e
Weert. 3 : Ilona van Stal Medevoort (v. Dominant van de Blikhalm) van de Fam. Boom uit Helmond;
e
e
4 : Mathilde van de Woerd (v. High Chaparral van Wolferen) van dezelfde eigenaar als de 3
geplaatste.
Beste bij de drie jaar en oudere “overige maten” werd de Lucia van de Tolberg met Finana van de
Karissteeg nu als reserve.
Algemeen Kampioenschap shetlanders.
De apotheose van iedere fokdag is altijd weer de kampioenskeuring. Zo ook in op de Hoge Kei, waar
de jeugdkampioenen van “mini’s”en “overige maten”de strijd met elkaar aanbinden, en ook de
kampioenen van drie jaar en ouder streden om de titel “beste shetlander”. Algeheel jeugdkampioen
werd de “mini” Violette van de Witsie van M. de Jong uit Molenschot. Bij de oudere rubrieken ging het
algeheel kampioenschap ook naar de beste bij de mini’s, want Lady van het Wiel van A. CoolenKlomp ontving de beker als algeheel kampioen.
Haflingers op de Fokpaardenmarkt te Weert.
Vijf en twintig haflingers zijn gekeurd tijdens de jaarlijkse Fokpaardenmarkt. De jury bestond uit de
heren Harmsen en Oonk en zij zagen gemiddeld goed materiaal in de ring verschijnen. Na iedere
rubriek werd de plaatsing toegelicht wat door de inzenders enorm gewaardeerd werd. De kwantiteit
viel nogal tegen wat wellicht debet was aan het feit dat de volgende dag door enkele
haflingerhengstenhouders shows waren georganiseerd.
Meestal zijn er al diverse veulens in Weert te bewonderen, maar dit jaar bleef bleven de beide
aangemelde afwezig.
De hengsten van één en twee jaar werden in één rubriek gekeurd. Een oranje rozet was er voor de
tweejarige Stedman van de Rijsdijk (v. Stallone) van M. de Jong uit Montfort. Stedman mist wat maat
en stond in een rijpe conditie waardoor de hals wat zwaar is, maar hij heeft wel hengstexpressie. De
bewegingen waren nogal zoekend waardoor het geven van een eerste premie wat te veel van het
goede lijkt, maar het zal een goed gebruikspaard worden. 2A: Amaro van Luchtenburg (v. Amor van
Kwistegelde) van H. Ghoos uit Geetbets (België); 2B: Amarylus (v. Atlantic) van A. Heijthuijsen uit
Weert.
Acht jaarling merries vormden een leuke klasse met Vicky van de Meestoof (v. Alacher) van A.M.A.
van Heeswijk uit Schijndel als beste. Vicky heeft uitstraling , stapt voldoende ruim maar mist wat
kracht in draf, waarin ze nog wat meer buiging mag tonen. Tweede werd Gemma van de Flammert (v.
Windspiel) van Com. Beumers-de Jong uit Afferden. Gemma is goed van type met goede
verhoudingen, waarbij de schouder iets meer lengte zou mogen hebben en wat schuiner zou mogen
liggen. Ze was erg gespannen waardoor de bewegingen kort waren. Nog drie merries ontvingen een
e
oranje rozet waarvan Ankie van de Arca-Hoeve van A.H. van Heeswijk uit Schijndel derde werd; 4 :
e
Evita van de Leeuwerik (v. Stallone) van H. van Melick uit Stramproy; 5 : Urmania (v. Standschütz)
van K. Bollen en G. Smolenaars; 2A: Verona van de Zoeferloop (v. Willem van Steenbergen) van J.
van Poppel uit Bergeijk; 2B: Fleur van de Bosweg (v. Allacher) van J. Cruts uit Guttecoven; 2C: Jesse
van het Weideveld (v. Windspiel) van J. Dossers uit Leende.
Bij de tweejarigen werd Roxanne van A. Jochems uit Etten-Leur eerste. Hoewel goed van type mist de
Atomist-dochter de nodige uitstraling maar ze toonde een ruime draf. Tweede werd Renske (v.
Wallenstein), ook van Jochems. Renske heeft een mooi hoofd en moet zich in de schoft nog meer
ontwikkelen. De draf is voldoende ruim. Met een tweede premie sloot Irma van Luchtenbrug (v.
Atlantic) van H. Ghoos deze kleine klasse.
Ook de driejarigen waren kwantitatief matig vertegenwoordigd. Hagena van J. Heidstra uit Doenrade
werd hier eerste. Deze modern gelijnde Samarkand-dochter heeft een goed ontwikkelde schoft en
toonde voldoende krachtige stap en draf. De hakken zouden mooier gevormd mogen zijn. Tweede
werd Alexa (v. Attila) van dezelfde eigenaar als Hagena. Alexa is goed van type maar moet in het
gebruik van de achterbenen aan kracht winnen. Ook Wanda van Luchtenburg (v. Atlantic) van F.
Moerman uit Arnemuiden ontving een oranje rozet.
Hagena van J. Heidstra werd kampioen bij de jeugd.
De jury zag slechts acht oudere haflingermerries in de ring verschijnen. Aan de zijlijn van de netjes
geprepareerde ring stonden meerdere Limburgse Haflingerfokkers die hun paarden dit jaar thuis
hebben gelaten.

Vijf merries ontvingen een oranje rozet en drie een rode. De mooi verzorgde Amber (v. Artmann) van
de Familie Berendsen uit Ruurlo werd als beste aangewezen. Amber is goed van type, stond iets rijp,
en ze mag in de schoft nog wat verder ontwikkeld zijn. Stap en draf zijn goed waarbij ze nog wat meer
ruimte mag brengen. Amber spreekt vooral aan door haar mooie hoofd, hals en belijning. Tweede
werd Parosa Patty (v. Aghai) van W. Coenen uit Maasbracht, een lange merrie met wat onderhals en
ze zou meer buiging in stap en draf mogen tonen. Ze stapt achter iets open. Derde werd Elisa van de
Spurkt (v. Magister) van de Comb. Beumers-de Jong uit Afferden. Deze goed typische en ruim en vlot
dravende Magister-dochter heeft een iets kort voorbeen.
Omdat alle oudere merries in één klasse werden gekeurd was zowel het kampioenschap als het
reservekampioenschap ook direct een uitgemaakte zaak. Amber werd kampioene en Parosa Patty
mocht de ereprijs voor de reservetitel mee naar Maasbracht nemen.
De ruin Sting van het Dennenhof (v. Sturm) van A. Heijthuijsen uit Weert is goed van type, wel met
wat overconditie en vrouwelijk van bouw maar met een mooi hoofd. De schoft van deze zevenjarige
zou wat royaler ontwikkeld mogen zijn. Sting was de enige ruin. Hij werd beloond met een oranje lintje
en ontving daardoor automatisch het kampioenschap voor ruinen.
Het algeheel kampioenschap 2006 van Weert diende uitgevochten te worden tussen de beste merrie
en de beste ruin. De jury koos voor het paard dat van de twee een bijdrage aan de fokkerij kan
brengen. Algemeen kampioen 2006 werd zodoende Amber van de Familie Berendsen die de verre
reis vanuit Ruurlo zo beloond zagen met twee titels.
Trekpaarden op de Fokpaardenmarkt te Weert.
De juryleden Broeksteeg en Van de Loo kregen goede rasvertegenwoordigers bij de jongere
trekpaarden te keuren. Vooral de rubriek voor entermerries was zowel in kwantiteit als in kwaliteit best.
Bij de twee- en driejarigen bleven meerdere aanmeldingen afwezig waardoor uiteindelijk een
verrassing tot jeugdkampioen werd uitverkoren.
Veulens bleven dit jaar bij de trekpaarden afwezig, hoewel er toch één was aangemeld. Wel werd één
jaarling hengst gepresenteerd. Deze bruine Jerom van het Brabanderhof (v. Toon van de Stippelberg)
van L. Damhuis uit Roermond zagen we ook reeds in Oirschot enis een handig paardje want de
eigenaresse bracht Jerom alleen voor en hij presenteerde zich naar behoren. Als de hengst zowel
voor als achter een meer franse stand zou krijgen zal hij minder slordig worden in zijn vlotte stap en
draf. De croupe is hellend maar de mooie voorknieën zijn lang gevormd.
Liefst dertien entermerries waren naar Weert gekomen. In de kleine maat stond de rastypische Tessa
van Jonkershof (bruinschimmel, v. Florian van ’t Rietenhof) van H.J.W. Jonkers als eerste opgesteld.
In stand zeer aansprekend door het mooie hoofd en de rasuitstraling. Hoewel in het voorbeen wat
nonchalant en wat minder krachtige stap toonde Tessa een soepele draf. Stalgenote Anita van
Jonkershof (v. Iwan van Wooldink), zwartschimmel, diep van corpus, voor vrijwel correct en vlot, werd
tweede. 1C: Romy van de Advocaat (v. Michel van de Kapelhoeve) van I. Cuijpers uit Weert; 1D:
Melissa (v. Iwan van Wooldink) van F. van de Boomen uit Someren-Heide. De middenmaat werd een
zege voor Rosalien van de Kesselsedijk (v. Iwan van Wooldink) van Th. van den Boom uit MarenKessel. De bruinschimmel was sterk frans gezet en zou wat mooier in de aansluitingen mogen zijn. De
achterhand is best ontwikkeld en zwaar gespierd, en ze was best in de correcte en ruime bewegingen.
De zwartschimmel Sharon de la Boucherie (v. Star van ’t Broek) van H. van Rossum uit Lith werd
tweede geplaatst. Sharon stond zwaar in de pluimen en ondanks de mooi gewelfde ribben leek ze in
Weert wat weinig volume te hebben. Ze mag rechtsvoor nog wat verbeteren in de vlotte en ruime draf.
1C: Lisa van de Saardijk (v. Iwan van Wooldink) van M. Strik uit Sevenum; 1D: Charlotte van de Sloes
(v. Obelix du Fremis) van H. Wijnands en Zn. uit Heijthuijsen; 1E: Irma van Hoogdonk (v. Darko van
de Zaaidijk) van F. Rooyackers en Zn. uit Liessel. Veel paarden in deze rubriek stonden met veel
beharing aan het lichaam, waardoor de verhoudingen soms wat zoek waren. Dat geldt echter niet voor
de beste van de grote maat want Marieke van de Maurik (v. Florian van ’t Rietenhof) van A. en R. van
der Heijden uit Zijtaart stond er best voor. Mooi van belijning en veel ras uitstralend, met een mooi
gesteld voorbeen en een correct gebruik van de achterbenen. Daarin zou ze voor nog wat mogen
verbeteren en ook ontbreken nog de echte ruimte en stuwing bij dit paard, dat we zeker nog vaker
zullen tegenkomen. Tweede werd Gertie van Hoogdonk (v. Darko van de Zaaidijk) van T. en F.
Rooijakkers uit Liessel. Het hoofd spreekt minder aan en het voorbeen zou iets meer lengte kunnen
hebben, maar ze is mooi in de aansluitingen en vlot in draf. 1C: Regina van ’t Venhof (v. Winston van
de Smidse) van W. Smits uit Venlo.
Beste van de jaarlingmerries werd Marieke van de Maurik met Rosalien van de Kesselsedijk als
reservekampioene.

Bij de tweejarigen werd in de kleine maat Celine van ’t Grootveld (v. Lars van de Smidse) van de
Comb. De Louw-van de Laar uit Meijel eerste. Celine wordt regelmatig op keuringen gepresenteerd en
dit inteeltproduct op Dina van ’t Zwaluwnest is een lang gelijnde bruinschimmel met een mooie croupe.
In draf gebruikt ze de voorbenen wat slordig maar de achterbenen goed. Tweede werd de zwarte
Laura van het Tasbroekwegje (v. Ultimo) van G. van der Aalst uit Eersel, die vrij kaal in de benen
stond en wat ruimere voeten mag hebben. In de grote maat stond de bruine Laurien van de Grauwert
eerste. Deze dochter van Star van de Smidse is een diepe merrie met ras en een mooie achterhand,
die nog verder moet uitgroeien. De hals komt wat diep uit de borst. Kraaienbos Irene, een dochter van
de nooit goedgekeurde Hepper Albion, tweede geplaatst, is van P. Simons uit Maaseik. Irene is een
groen paard met een vrij recht achterbeen. Een geduchte kampioenskandidate raakte tijdens de
presentatie geblesseerd. waardoor het kampioenschap Celine van ’t Grootveld niet kon ontlopen.
Laurien van de Grauwert werd een goede reserve.
De driejarigen vormden een klein klasje met slechts drie inzendingen. Beste werd Floor van de
Gouverneur van M. Verkuijlen uit Heeswijk. Deze dochter van de best fokkende Lars van de Smidse is
mooi van belijning, met een lange maar door de staartinplant minder chique achterhand en een mooie
voorhand. In stap is ze vrijwel correct en in draf imponeerde de bruinschimmel om niet alleen deze
klasse te winnen, maar ook tot jeugdkampioene werd uitgeroepen. Tweede werd haar halfzuster Vera
van Boszicht van H. van Mierlo uit Someren. Deze compacte Lars-dochter is een kleine maar
rastypische merrie met een mooi hoofd maar in draf mag ze meer gaan overtuigen. Norah van het Hof
Hoegensteen (v. Michel van de Kapelhoeve) van M. Reinen uit Langenboom sloot de rij en was het
laatste paard dat in de jeugdrubrieken werd gekeurd.
De dag kom van M. Verkuijlen met zijn Floor van de Gouverneur ziet meer stuk.
Bij de vier- en vijfjarigen werd de bekende bruine Hannah van het Maaszicht (v. Ultimo) van A. Jacobs
uit Kessel eerste in de kleine maat. Hannah stond hoogdrachtig wat haar verhoudingen niet ten goede
kwam. Ze is al een compact gebouwde merrie en leek nu erg kort in de belijning. In de ruime stap ging
ze wel wat breed. De grote maat was kwalitatief goed met Yvonne van Hoeve Ruth (v. Renzo van den
Oudenbos) van de Gebr. Swinkels uit Vlierden als eerste. Yvonne heeft veel ras en is een diepe en
compact gebouwde merrie met een expressief hoofd, die ruim stapt en draaft. De croupe zien we
liever even minder hellend. Tweede werd Anja van de Kannelust (v. Ultimo) van Th. Van Bommel en
Zn. uit Gemert. Anja is een lang gelijnde vrouwelijke merrie met sterke voorbenen en een mooi
gesneden achterhand. Ze stapt achter iets breed maar draaft met veel stuwing. Bij de oudere merries
stond in de kleine maat Dorina van de Koesteeg (v. Doris van de Careton) van R. van Berkel uit
Berlicum, een mooi gelijnde bruine met veel ras die wat slordig in de vlotte bewegingen was. Ilse van
Hoosterhof (v. Buffalo van ’t Zwaluwnest) en Jenny van Hoosterhof (v. Hardi) van J. van Rijswick uit
Beesel stonden in de middenmaat opgesteld en de opvallende Sara van het Heilderveld (v. Constand
van St. Martens) van G. van der Aalst uit Eersel werd in de grote maat geplaatst.
Ilse van Hoosterhof is een vrouwelijke bruinschimmel waarvan de schouder even mooier zou mogen
liggen. Het is een vlotte merrie met een vrouwelijke maar wat arm gespierde hals met vlotte
bewegingen. Stalgenote Jenny had onlangs een tweeling verworpen en stond daardoor minder in
conditie. In de snittige achterhand herkennen we toch haar grootmoeder Agricole van ’t Zoute. Sara
van het Heiderveld was een prettige verrassing. De merrie maakt veel front en heeft een mooie
achterhand en goede achterbenen. Ze mag wat meer uitdrukking van onderen hebben en ook in de
borst zien we haar liever iets smaller. Ze draaft met veel stuwing.
Voor het kampioenschap kwamen alle één en twee geplaatste merries terug, zodat we ze allemaal
nog eens konden bewonderen. Bruinschimmel Yvonne had in de rubriek bruinschimmel Anja al
verslagen en daardoor was de kampioene eigenlijk al bij de meeste bekend. De Gebr. Swinkels
mochten dan ook de erelinten daarvoor ontvangen en Theo en Richard van Bommel gingen voor hun
Anja met de beker en linten reservekampioen terug naar Gemert.
Leo van den Bulck
Schijf
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