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Stal de Veertel doet goede zaken
Giggle van de Veertel én Olexis van Stal Wainum Wisholt vooraan
WEERT – Renske Hamers had op de fokdag in Weert maar twee
pony’s bij zich, maar kaapte daarmee wel beide kampioenslinten
weg. De zelfgefokte Giggle van de Veertel (v. Shadow van Drieoka)
imponeerde met een zeer sterk achterbeengebruik en werd hiermee
algemeen jeugdkampioene. Blikvanger Olexis van Stal Wainum Wisholt (v. Gresini van de Veldhoeve) sloot afgelopen zaterdag haar keuringsloopbaan af met de algemene titel.
door Kim Hennevelt

Het cv van de zestienjarige Olexis
van Stal Wainum Wisholt bevatte al
twee kampioenstitels in de middenmaat, plus nog twee reserves en de
titel van deze fokdag vorig jaar. “Een
zeer imponerende merrie met veel
rasuitstraling. Ze is zeer goed bewaard gebleven en staat vooraan in
uitstraling. Dit is zo’n pony die je van
verre al in de wei opvalt”, complimenteert jurywoordvoerder Libertus
Alderkamp.

Pensioen
Renske Hamers had helemaal niet de
intentie om Olexis dit jaar opnieuw
mee te nemen. “Ik had alleen geen
maatje voor Giggle, en omdat ik
samen zou werken met Willeke Termeer wilde ik geen mini meenemen.
Vandaar dat ze toch meeging, en om

dan zo’n resultaat te krijgen is prachtig. Nu mag ze echter écht met pensioen.”
Farsiris van Stal ’t Bogerdje (v. Paul
van de Heul) mocht achter Olexis opstellen als reservekampioene overige
maten. “Een rastypische merrie met
goed gesteld beenwerk en mooie verhoudingen. Net als haar vader weet
ze in beweging te overtuigen”, aldus
Alderkamp. Bij de minimaten stond
Diamora van ’t Terp op kop, deze
dochter van Ivo van de Lindenhof is
goed van soort en type. “Daarbij staat
ze op zeer goede voeten, wat in mijn
ogen nog wel eens een aandachtspunt
is bij de mini’s.”

Stal de Veertel
Giggle van de Veertel begon in de
kampioensronde van de overige
maten op de tweede plaats, maar
werd al snel naar voren geplaatst.

Giggle van de
Veertel is een
rastypische
twenter waarin
duidelijk haar
vader terug te
zien is. Ze heeft
een goede bovenlijn en is
mooi in halslengte met een
beste croupe. FOTO’S ARIANNE DIJKSTRA

“Giggle liet zich echt goed zien en
de jury gaf haar complimenten over
de buiging van het achterbeen.” Libertus Alderkamp: “Een rastypische
twenter waarin je duidelijk haar
vader terugziet. Ze stond fraai in het
toilet, heeft een goede bovenlijn, een
mooie halslengte en een beste
croupe. Met al die attributen kon ze

Minke Schrale en Mike goed op elkaar ingespeeld
OUDEHASKE – Menster Nienke Schrale uit Oudehaske behaalde
afgelopen seizoen het ZZ-kampioenschap in de KFPS Indoormencompetitie. Dat is het hoogst haalbare kampioenslint. Helaas zag ze
de overall prijs, de Tinnen Menner, net aan haar neus voorbij gaan.
Schrale scoorde evenveel competitiepunten dan de uiteindelijke winnaar Udo de Haan, maar bij een ex aequo-klassering gaf de finaleproef de doorslag. Opvallend was de eenheid die Schrale en haar
Mike (Tetse x Tjimme) uitstraalden in hun proef.
door Marja Teekens

“Dat is direct ook ons geheim, denk
ik”, zegt Schrale. Ze vertelt verder:
“Mike, die inmiddels elf jaar is,
kwam als driejarige bij mij. Ik beleerde en trainde hem voor Duitse
klanten. Toen hij daarna te koop
kwam, heb ik hem zelf aangekocht.
We zijn echt een eenheid. Ik heb heel
licht contact met hem en doe alles op
mijn stem. Daarnaast is Mike heel
makkelijk te sluiten en op zijn achterbeen te brengen.”

Revalidatietraining

petitie was Bommelsteyn’s Tseard
(Wisse x Abel), met wie ze in de
klasse Z uitkwam. “Ik heb Tseard
voor het eerst gestart in mei 2014, in
de klasse M. Die zomer werden we
ook al kampioen in de klasse M. In
de indoorcompetitie hadden we enkele malen een proef gewonnen. Dat
was overigens in een andere proef
dan dat we in de finale moesten rijden. Van deze proef, met wissels
over de diagonaal en vlak daarna het
halsstrekken, wordt Tseard nog te
heet. Dat was ook terug te zien in de
galop, waarin Tseard spanning opbouwde. Daardoor kwamen we uit-

eindelijk op de vierde plek uit. Jammer, maar ja, het is en blijft een jurysport”, vertelt Schrale, die Tseard
komende zomer in de menklasse ZZ
wil uitbrengen. Daarnaast start ze
hem ook in het Z2-dressuur onder
het zadel.

De tweede troef die Schrale in handen had in de KFPS Indoormencom-

combinatie Babble met Shadow heb
ik zo gekozen omdat ik graag nog
iets meer ras wilde toevoegen, en dat
is in Giggle denk ik goed gelukt.”
Giggle werd voor Gerdina van de
Weerd (v. Promotie van Kastanjehof)
geplaatst. Een sterke pony met ruime
en correcte bewegingen. In de mini
jeugdrubrieken werd Gwendolyn van
de Sleedoorn (v. Vanity van de
Buxushof) als beste gekozen. Een
pony met mooie verhoudingen, een
fraai front en ruime en correcte bewegingen, maar ook zij kwam tekort
waardoor Giggle werd uitgeroepen
tot algemeen jeugdkampioene.
Olexis van Stal
Wainum Wisholt
is zeer goed bewaard gebleven
en staat vooraan
in uitstraling.

Bezige bij
Schrale is een bezige bij. Ze is docent
Dier & Welzijn aan het Nordwin College in Sneek en daarnaast brengt ze
nog een aantal paarden uit in de dressuursport, waaronder stamboekhengst Tymon en enkele andere
paarden van Stoeterij Bommelsteyn
uit Joure. Verder heeft Schrale nog
een aantal eigen paarden, waaronder
de kersverse modelmerrie en kampioen van de fokmerries voor de sjees
in 2014: Wiebke (Brend x Rypke).
Voor de toekomst staat er een vierjarig talent, gefokt uit de combinatie
van Maurus keer Jasper, op stal. Komende zomer zal Schrale dit paard
voor het eerst uitbrengen.

De menster vertelt dat Mike min of
meer per toeval voor de wagen terecht is gekomen. “Ik reed hem altijd
onder het zadel, maar na een spierscheuring moest hij revalidatietraining doen voor de slee. Toen hij weer
hersteld was besloot ik hem naast de
dressuurtraining onder het zadel ook
maar eens aan te spannen voor de
wagen, om te kijken hoe hij dat zou
oppakken. Dat ging prima en inmiddels starten we ZZ-Zwaar onder het
zadel en zijn we deze winter gestart
in het ZZ-mennen.” Dat leverde
Schrale dus direct een kampioenslint
op.

Bommelsteyn’s Tseard

dus ook fijn bewegen, met heel veel
souplesse.”
Renske Hamers fokte Giggle uit de
tevens zelfgefokte merrie Babble van
de Veertel (v. Octaaf van de Römer),
die weer een dochter is van Patries
van het Ministalleke (v. Levi van de
Schaapshoeve). “Patries was mijn allereerste merrie, gekregen van bekenden toen ik net begon met mijn eigen
stal. Al van jongs af aan kwam ik dagelijks bij mijn achterbuurman, die
Shetlanders hield. Samen met mijn
zusje staken we dan het slootje over,
en zo ben ik daar blijven hangen tot
mijn vijftiende”, vertelt Hamers. “De
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De eenheid die Nienke Schrale en Mike uitstralen is opvallend. De combinatie veroverde onlangs het ZZ-kampioenschap in de KFPS Indoormencompetitie.
FOTO KARIN SEVINK
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