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Wolfert 467

Wonderlijke weg  bewandeld
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Dekhengst Wolfert 467 bewan-
delde een ietwat wonderlijke 
weg. De gerekte Felle 422-zoon 
kwam ter wereld in Aalten uit 
een Stamboekmoeder van Jakob 
302 Sport, werd opgefokt in Lut-
ten, kwam in handen van Anne 
Okkema uit Britswerd en werd 
geprikt voor het nakomelingen-
onderzoek van vader Felle 422 
Sport. Hij scoorde mega.
TEksT: JANNA KROES

Die uitzonderlijk goede ABFP-test 

van 92 punten legde hem geen 

windeieren. Natuurlijk werd 

Wolfert gespot als kanshebber voor de 

Hengstenkeuring. De hengst werd 

overgeschreven op naam van Klaas van 

der Ploeg uit het Canadase Ithaca. Wolfert, 

toen nog onder geboortenaam Yorick v.d. 

Giesenbos, werd aangewezen voor de 

verrichtingstest. Hij legde het eerste deel 

af en slaagde ook, maar met een bemer-

king op de takt in de stap. Het tweede 

deel van de verrichtingstest legde de 

hengst in het najaar van 2011 af. De stap 

was weliswaar verbeterd, maar nog steeds 

was er nu en dan taktverlies. Daarentegen 

draafde hij met veel ruimte, een krachtig 

achterbeengebruik en veel souplesse. De 

galop was in de test ruim gesprongen en 

ruim voldoende gedragen. Hiermee had 

de hengst plussen genoeg en zo kreeg hij 

het dekbrevet. Na het examen werden de 

eigendomsgegevens weer overgeschreven 

en de hengst dekt inmiddels op De 

Nieuwe Heuvel in Lunteren.

Aalten
De fokker van Wolfert 467 is Jan Lensink 

uit Aalten, nu 73 jaar en niet meer in bezit 

van Friese paarden. ‘Fetske van de Klei, de 

moeder van Yorick, had ik altijd in het 

span met nog een Friese merrie. Zo nu en 

dan had ik ook veulens bij hen. Toen de 

andere merrie overleed, heb ik geprobeerd 

met Fetske alleen te rijden, maar dat was 

niet vertrouwd. Die andere Fries was braaf 

en rustig. Fetske was, ja, hoe zal ik het 

zeggen, wel lief, maar ze had haar nukken 

en werd alleen voor de wagen snel 

zenuwachtig. Dat vertrouwde ik niet meer, 

dus ik had de aardigheid eraf en verkocht 

haar. Waar ze naartoe is gegaan weet ik 

niet.’ Inmiddels is bekend dat Fetske een 

box betrekt op De Nieuwe Heuvel.

Lensink kocht Fetske ooit bij haar 

fokkers: Pieter en Alie Braam uit Voorst. 

‘Ze zeiden tegen mij dat Fetske een heel 

goed twenter was met goede papieren. Als 

driejarige heb ik haar klaar laten maken 

voor de keuring, maar ze haalde het 

Sterpredicaat niet. Ik vond dat de 

trainingsstal er te weinig aan gedaan had, 

dat ze haar niet zo goed getraind hadden.’

Wel was ze inmiddels drachtig en haar 

eerste veulen was een hengst van Wikke 

404 Sport. ‘Die vond ik wat klein en de 

moeder was ook wat kort. Toen zag ik op 

‘Froukje is nu twintig jaar en geniet bij 
ons van haar oude dag’
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Morgengroet 
(Cremer 136)

Zierda (Stoffel 
157)

Eeldertsje 
(Nammele 
147P)

Lys (Ewold 181) Jansie  
(Age 168)

Wieske  
(Hindrik 222)

Atsje H.  
(Tsjalling 235)

Froukje ut ‘e 
Reiden  
(Jurjen 303) 

Fetske van  
de Klei  
(Jakob 302) 

stamboek ster model Preferent model model ster Preferent ster Preferent ster Preferent stamboek

1932 1941 1945 1951 1962 1968 1981 1993 2001

1,60 m/ 12,5% 1,53 m/ 7,23% 1,56 m/ 6,05% 1,59 m/ 8,20% 1,58 m/ 5,47% 11,13% 1,56 m/ 3,13% 1,60 m/ 3,91% 
/ 16,8%

1,62 m/ 2,93% 
/ 16,4%

4 dochters w.o. 
3 ster

1 nakomeling: 
Eeldertsje mo-
del Preferent

14 nakomelin-
gen, w.o. murk 
194 en 11 
merries: w.o. 4 
model en 2 mo-
del Preferent 
(Onori v. Gabe 
221 en Tina v. 
Age 168) en 2 
stermerries

5 nakome-
lingen, 1 Vb 
merrie, 1 Vb 
hengst, 1 
stamboekmer-
rie, 1 ster en 1 
model. 

4 nakomelin-
gen, 2 Veulen-
boekhengsten 
en Unaldine 
ster en Wieske 
ster Preferent 
(beide v. 
Hindrik 222)

14 nakome-
lingen, w.o. 
Oege 267P 
en Atsje H. 
ster Preferent. 
De rest bleef 
Veulenboek/
stamboek, 
m.n. vanwege 
te klein en veel 
hengsten

12 nakome-
lingen, w.o. 3 
ster Preferent, 
t.w. Ytsje m. 
(Peke 268), 
froukje ut ‘e 
Reiden (jurjen 
303) en iemkje 
ut ‘e Reiden 
(Oltman 317). 
iemkje is 
de moeder 
van Take 
455 sport. 
Daarnaast 2 
stermerries, 
jinke en siepie 
en 3 stam-
boekmerries 
(Rypke 321). 

12 nakomelin-
gen, w.o. sytse 
385, 5 sterren: 
Wietske van 
de klei (jakob 
302), Atske 
van de klei 
(folkert 353), 
itske van de 
klei (Teunis 
332), Oege van 
de klei vb ster 
(beart 411) en 
Yntske van de 
klei (Doaitsen 
420) en 5 
stamboek-
dochters w.o. 
fetske 

5 nakomelin-
gen: w.o. Wol-
fert 467, 1 Vb 
hengst, 1 ster-
ruin falco v.d. 
Giesenbos en 
twee bijboek 
ingeschreve-
nen van Epke 
474 en bartele 
472 (gedekt 
voordat zij 
goedgekeurd 
waren als 
dekhengst). 
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de paasshow bij De Nieuwe Heuvel de 

hengst Felle 422 Sport. Een mooie lang 

gelijnde hengst, dat leek mij beter.’ Dat 

Lensink dat goed had ingeschat, bleek, 

want dit veulen was Wolfert 467, alias 

Yorick. ‘Een heel goed veulen en gitzwart, 

echt mooi. Met vijf maanden is hij naar 

opfokker Back uit Aalten gegaan.’

Froukje ut ‘e Reiden
Voor de verdere moederlijn van Fetske 

van de Klei moeten we eerst naar Gelder-

land en dan terug naar Friesland. De 

familie Braam zocht op de veiling in Joure 

een goed paard, maar ze vonden niets 

naar hun zin. Wel ontmoetten ze daar 

Pieter van der Meer uit Tijnje. Die had 

eigenlijk een paar paarden teveel en 

Froukje ut ‘e Reiden was hem iets te 

braaf. Pieter houdt wel van wat pit. Ze 

raakten aan de praat, Van der Meer kon de 

prijs beuren die hij wilde hebben en 

Froukje ut ‘e Reiden (Jurjen 303) verhuis-

de als vierjarige Stermerrie naar Voorst.

Braam fokte onder de stalnaam Van de 

Klei heel verdienstelijk met haar. Alie 

Braam: ‘Het is een fijne, rustige en 

klassieke merrie en ze geniet nu bij ons 

van haar oude dag. Froukje is nu twintig 

jaar en ik heb haar altijd onder het zadel 

gereden, gewoon recreatief. Een trouwe 

merrie. Ze heeft bij ons elf veulens 

gekregen. Haar eerste was een hengst van 

Rypke 321, een mooie. Van der Meer 

wilde dat veulen graag houden, dus 

hebben we met vier, vijf maanden de 

merrie alleen gekocht. Het veulen is later 

dekhengst Sytse 385 geworden. Wij 

hebben vijf Stermerries uit haar gefokt. 

Haar Doaitsen 420-dochter Yntske van de 

Klei Ster, is nog bij ons. Een moderne en 

royale merrie. Yntske kreeg als veulen 

een eerste premie en liep mee in de 

kampioensring in Ambt-Delden. Wietske 

Ster, ook een Jakob-merrie, is reserve-

jeugdkampioen geweest.’

In deze lijn van stam 2 komt de kwaliteit 

telkens terug. Ook dekhengst Take 455 

wordt hierin aangetroffen. Hij is een zoon 

van Iemkje ut ‘e Reiden (Oltman 317), een 

zus van Froukje ut ‘e Reiden en daarmee 

dus Wolferts grootmoeder. Zo telt deze 

lijn in twee generaties al drie dekheng-

sten en de volgende, een zeer legendari-

sche, vinden we een generatie verderop.

Halfzus Oege 267P
Froukje ut ‘e Reiden is een dochter van 

Atsje H. Ster Preferent (Tsjalling 235P) en 

dat is op haar beurt een halfzus van de 

Preferente dekhengst Oege 267. Omdat 

de verhalen van Wolfert en Take bij Atsje 

samenkomen, volgt nu een deel uit het 

hengstenportret van Take.

Wieske is moeder van Atsje H. en Oege 

267P. Wieske was een Hindrik-merrie en 

hij is afkomstig uit dezelfde moederlijn. 

Zijn grootmoeder is Eeldertsje (1945) en 

Wieske’s overgrootmoeder is diezelfde 

Eeldertsje. Wieske is dus een product van 

lijnenteelt. ‘Hindrik was een tuiger waar 

een paar keer Age 168 achter zit, vrij 

bloed en daarom vond ik deze bloedlijn 

ook wel mooi toen we begonnen te 

fokken’, vertelt Pieter van der Meer.

Schoonvader Hoekstra
Pieter en Tetsje  van der Meer begonnen 

met twee Stermerries: moeder Wieske en 

dochter Atsje H. Deze twee waren in het 

bezit van Tetsje’s vader, Hoekstra uit 

Suawoude. Pieter had al eens geprobeerd 

om een paard van hem te kopen, maar 

toen zei hij: ‘Nee je hebt mijn dochter al, 

meer krijg je niet.’ Helaas kreeg Tetsje’s 

vader op jonge leeftijd kanker en 

overleed. Hij is nog geen 65 jaar gewor-

den. De kinderen zaten met de paarden 

in de maag. Wat te doen? Tetsje’s broers 

en zussen vonden de beide Stermerries te 

duur en wilden ze naar de veiling doen. 

Wieske, die toen al achttien jaar oud was, 

kon ook wel voor de dood weg, want die 

werd toch niet meer drachtig.

Van der Meer is veehouder en was van 

huis uit bekend met paarden, omdat zijn 

vader handelaar was. Hij lag er wakker 

van en besloot dat hij de beide Stermer-

ries Atsje en Wieske graag wilde overne-

men. ‘Wieske was een kleine merrie en 

nog heel hecht, dat vond ik zonde. Die 

kon niet voor de dood weg!’ Maar Wieske 

was geen makkelijk paard en zijn vrouw 

vond het een slecht plan. ‘Daar veronge-

luk je mee’, waarschuwde ze. Pieter 

verblikt niet zo gauw en durfde het wel 

aan, dus ging het door en kwamen in 

1986 moeder en dochter naar Tijnje.

Pieter van der Meer: ‘Alleen mijn schoon-

vader kon met Wieske omgaan, maar ook 

hij kwam wel met de vork in de hand het 

hok in. Het was een kenau, maar er was 

gewoon teveel mee omgetrutteld denk ik. 

Zo eenkennig. De merries waren hier eerst 

onwennig. Ik had de trekker mee overge-

nomen en als Wieske die hoorde, werd ze 

helemaal gek, dacht ze dat de oude baas 

er aan kwam. Op een keer in het begin, ze 

stonden hier gewoon tussen de hekken 

achter in de schuur, viel ze me aan! 

Verdikkie, ik denk wat moet ik daar nou 

mee. Maar ik ben ook wel wat opvliegend, 

dus ik heb haar het tuig opgegooid, hier 

het hek door het land in en lopen. Wieske 

Wolferts moeder stamboekmerrie fetske van de klei (jakob 302) is in training op De Nieuwe Heuvel.

Moederlijn Wolfert 467
Wolfert 467 is, net als neefje Take 455 sport, afkomstig uit stam 2, één van de oudste 

merriestammen en beter bekend als de stam van wijlen Anne brouwer. De vader van oud-

jurylid Anneke kuipers-brouwer begon in 1945 met veulen Eeldertsje en had met haar en haar 

dochters en kleindochters veel succes. Eeldertsje werd op zestienjarige kampioen op de 

fokdag in Oldeboorn. Ook won ze in tuig, eerst met dochter jinke, later met lys en ze had 

vaak de beste fokgroepen. lys wordt in de merriestammen omschreven als een bijzonder fraai 

paard. Uit de directe lijn van Wolfert komen ook de dekhengsten Oege 267P en sytse 385. 

Andere hengsten zijn: minne 193, murk 194, Otto 199, Hindrik 222, kasper 229, Rients 270, 

Wypke 277, Dimer 285, meier 307, Oeds 318, Nanning 374 en Tsjipke 399. De stam begint 

in 1885 met de Preferente Hulpboekmerrie juffer, die twee dochters had. Alleen Dina van 

1896 kreeg nafok: merrie caspara model (sultan 105) uit 1901. Zij staat in de merriestam-

men afgebeeld met een oude foto, met zeer lang behang. met caspara’s achterkleindoch-

ter morgengroet (cremer 136) dijt de stam snel uit. Eeldertsje is vanaf veulen in bezit van 

Anne brouwer. Hoekstra uit suawoude kocht hengstenmoeder Wieske ster Preferent als 

veulen of enter bij Hofstra uit Hidaard. Toen Hoekstra overleed, nam schoonzoon Pieter 

van der meer de felle Atsje H. van hem over. De hele lijn Ut ‘e Reiden komt hieruit voort.

iemkje ut ‘e Reiden (Oltman 317), een halfzus van froukje, is de moeder van Take 455 sport. 

was wit van het schuim en ik ook. Maar 

daarna was het klaar. Nooit weer ruzie 

gehad, al bleef het een fel paard. Daarna 

was ze in de omgang veel gemakkelijker.’

Kampioensring
Omdat Wieske zo goed en hecht was, 

probeerde Van der Meer toch of hij haar 

nog drachtig kon krijgen. Dat lukte en zo 

is zij nog Preferent geworden. Wieske was 

en bleef een karakterpaard en werd op de 

fokdag, als twintigjarige nog uitgenodigd 

voor de kampioensring. ‘Dat hebben we 

maar niet geprobeerd. Wat een vergelijk, 

zo’n oude merrie tussen de drie- en 

vierjarigen. Ik heb haar teruggetrokken, 

maar het gaf wel aan welke kwaliteit ze 

had en wat een vuurvreter het was.’

Helaas gaf Wieske haar kleine maat door 

en alleen haar zoon en dekhengst Oege en 

dochter Atsje H. zijn bekroond. De rest 

bleef Stamboek of Veulenboek, veelal 

vanwege een te kleine maat. Pieter’s 

schoonvader heeft de goedkeuring van 

Oege meegemaakt, maar het verdere 

succes met de paarden niet meer. Atsje 

bleek dus de enige Sterdochter en zij 

bleef. Uit haar is verder alle nafok van de 

Ut ‘e Reiden-paarden. ‘Tsjalling was een 

grote hengst met een heel sterke achter-

hand, vandaar de keuze en dat is goed 

uitgepakt.’ Van der Meer heeft daardoor 

meer maat in de paarden gefokt en ook 

Wolfert 467 staat wat dat betreft zijn 

mannetje.
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