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Driejarigen

Jury roemt kwaliteit
Inspecteurs Jaap Boersma, Fetze Veldstra en Louise Hompe keurden 
zaterdagochtend de Koninginnen van de Centrale Keuring: de drieja-
rigen. Zij roemden de kwaliteit. Mooi van type, evenredig gebouwde 
merries met goede bewegingen. ‘Er is goed voorgeselecteerd’, was de 
conclusie naderhand. Kampioen in deze leeftijdscategorie werd Janne-
ke B. (Norbert 444), met Kyra fan ‘Bosksicht (Uldrik 457) als reserve.
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Was er zo in het veld afgelo-

pen zomer nogal wat 

commentaar over ‘zuinig-

heid’ bij de driejarigen, dat bleek nu wel 

rechtgezet. Aan het eind van de streep 

zijn er procentueel gezien evenveel 

eerste premie driejarigen als andere 

jaren. Dit resulteerde niet in meer 

Voorlopig Kroonmerries: 2014 sluit af 

met eenzelfde aantal als vorig jaar.

Bij een aantal merries werd aangegeven dat 

ze Kroonwaardig zijn, mits ze nog een 

goede test laten zien. Dat leidde tot 

verwarring. Jaap Boersma: ‘Het ging ons er 

in die gevallen om, dat ze qua bouw, type 

en beenwerk Kroonwaardig zijn, maar nu 

in beweging niet overtuigden. Doen ze een 

test doen waarin de basisgangen goed zijn, 

is het mogelijk dat ze volgend jaar alsnog 

Kroon kunnen worden.’

Vedettes
De eerste rubriek driejarigen startte met 

een flink aantal vedettes. Vijf merries 

kregen het Voorlopig Kroonschap 

toebedeeld. Aan kop de prolongerende 

kampioene Janneke B. (Norbert 444 x 

Fabe 348), gefokt door E.J. Blauwendraat 

en in eigendom van Michel Schothorst. 

De stap is niet haar sterkste punt, maar 

haar draf is inmiddels haar handelsmerk. 

Achter haar de kwaliteitsvolle Joce Femke 

van de Noeste Hoeve (Tsjalle 454 x Feitse 

293) van fokker Pieter Okkema. ‘Zeer 

aansprekend type, stap is voldoende en 

de draf is krachtig, met veel ruimte en 

balans.’ Derde stond Lutske D. fan Sumar 

(Stendert 447 x Oege 267) van fokker D.E. 

Deelstra. Lutske heeft een mooi hoofd en 

mooie hals, de stap is voldoende en de 

draf krachtig en ruim. Nummer vier Lucia 

van Klaverfjouwer (Tsjalle 454) is een 

fraaie verschijning, die actief stapt en 

ruim voldoende krachtig draaft. De 

fokdagkampioen van Garijp, Kendra W.E. 

(Norbert 444), stond vijfde en was de 

laatste die Voorlopig Kroon werd. Ze mag 

opwaartser bewegen, maar straalt ras uit 

en is evenredig gebouwd.

Goede stappers
Jaap Boersma roemde de tweede groep 

om de opvallend goede stappers. Maar 

liefst zeven van de negen gekeurden 

promoveerden. Met het rondstappen 

wisselden de kopnummers van plek, in 

het voordeel van Jitske v.d. B. (Beart 411 

x Rypke 321) van fokker W. van den Berg. 

Jitske is aansprekend van type. Ze stapt 

makkelijk en draaft met een krachtig 

achterbeen en veel ruimte.

Tweede stond Lente T. van de Noeste 

Hoeve (Tsjalle 454 x Jasper 366) van 

fokker Pieter Okkema. Lente mist wat 

luxe, maar is goed gebouwd en stapt vlot. 

Ze draaft met een krachtig achterbeen en 

veel ruimte. Als derde geplaatst Kato van 

‘t Zijde Veld (Dries 421 x Fetse 349) van 

J.J.H. Eeuwes en gefokt door J. Zeider-

veld-Witjes. Kato heeft een fraai type. In 

de middenhand is zij wat week. Ze 

beweegt makkelijk en ruim.

Janna L. van de Noeste Hoeve (Tsjalle 

454) bezette plaats vier. Ze stapt ruim en 

vlot en draaft met veel oprichting en 

souplesse. Daarna volgde de sterk 

gebouwde Lieke fan ‘t Sou (Mewes 438), 

die met kracht en takt draaft. Nummer 

zes, Jiska Esther H. (Eibert 419), is rassig 

en goed gebouwd. Ze stapt vlot en draaft 

met ruimte en voldoende balans.

De laatste Voorlopig Kroonmerrie is Lobke 

fan Skarren (Mewes 438). Ze is mooi in de 

voorhand en mag sterker op de lendenen, 

maar gebruikt haar lichaam goed.

Kyra fan ‘Bosksicht’
De laatste rubriek telde zes Kroonwaardi-

gen van de tien gekeurde merries. Op een 

eerste plaats oud-jeugdkampioene Kyra 

fan ‘Bosksicht’ (Uldrik 457 x Onne 376), 

gefokt door Stoeterij Bosksicht en in 

bezit van F.N. Wolfswinkel. Kyra is een 

erg luxe merrie die goed gebouwd is. De 

stap heeft veel ruimte en souplesse en in 

draf beweegt ze lichtvoetig met veel 

souplesse en zweefmoment. Kyra werd 

later op de middag uitgeroepen tot 

reservekampioen bij de driejarigen.

Op een tweede plaats Jeltje v.d. Bokkefarm 

(Norbert 444 x Dries 421) van fokker C.J. 

Beentjes. Deze merrie zou aansprekender 

in type kunnen, al is ze goed gebouwd. Met 

beweging compenseert zij veel: stap heeft 

veel ruimte en in draf treedt zij mooi door, 

heeft een goede balans en veel kracht. 

Liecke fan Starking (Dries 421 x Tsjitse 387) 

van fokker StarKing eindigde op plaats drie. 

Ze heeft een mooie voorhand. De stap kan 

actiever. De draf heeft veel lossigheid.

De evenredig gebouwde Jitske Solkje 

(Jisse 433) bezette plaats vier. Ze stapt 

voldoende en draaft met ruimte en 

souplesse. Vijfde stond Lyfke fan A. 

(Norbert 444), die meer ras mag uitstra-

len, maar met ruimte en kracht draaft.

Voorlopig Kroon werd ook de goed 

gebouwde Jolanda fan Kippenburg (Maurits 

437), die met meer oprichting mag draven, 

maar achter wel goed aantreedt.

Voor de luxe en lichtvoetig bewegende Kyra fan ‘Bosksicht (Uldrik 457 x Onne 376) was er de reserveti-
tel bij de driejarigen.

Kampioen driejarigen en later ook algemeen CK-kampioen werd de sterk bewegende Janneke B. (Norbert 
444 x Fabe 348).

Joce Femke van de Noeste Hoeve (Tsjalle 454 x 
Feitse 293) draaft krachtig, met veel ruimte en 
goed in balans.

Jitske v.d. B. (Beart 411 x Rypke 321) is aansprekend van type, liet een makkelijke stap zien en draaft 
met veel ruimte.

Kyra fan ‘Bosksicht’ met Sjoerd Meekma, Greetje 
Swart, KFPS-bestuurslid Geralt Pots en eigenaren 
echtpaar Wolfswinkel.


