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Vijftig jaar Haﬂingerfokkerij in Winterswijk
Rijke geschiedenis, recente successen en toekomstmuziek

• Adel, gefokt door Jan te

Kulve uit Kotten, werd dit jaar
reservekampioen van Nederland tijdens de KVTH-hengstenkeuring.

In 2011 was er binnen het stamboek de Koninklijke Vereniging
“Het Nederlandse Trekpaard en
De Haﬂinger” (KVTH) een jubileum voor het ras de Haﬂinger. Deze waren namelijk 50 jaar in Nederland. De eerste Haﬂingers
zijn in 1961 geïmporteerd. Per
trein legden zij de reis van Oostenrijk af naar de Brabanthallen
in Den Bosch, men kon daar op
drie manieren een Haﬂinger aankopen. Enkele Winterswijkers besloten verder te willen gaan met
een Haﬂinger en hebben er destijds in Den Bosch één gekocht of
later een veulen aangeschaft.
De drie manieren dat men in 1961
in de Brabanthallen aan een Haflinger kon komen: Optie A: voor
een vastgesteld bedrag van 2.250
gulden zelf een keuze maken. Optie B: voor 1.850 gulden een lot
trekken en het lot bepaald. Optie C: een drachtige merrie kopen voor 1.470 gulden en na vier
maanden het veulen terug geven
aan de stichting.
De eerste Winterswijkers die een
Haﬂinger in bezit kregen waren
de familie Meerdink uit Ratum,
Jan Samberg uit Ratum, J.H Berenschot uit Henxel en G.J te Lintum uit Miste.
Stalnamen
In de zeventiger jaren was de Haflinger erg populair en ook in Winterswijk en omgeving werd er

• Cappa,

hier tijdens IBOPtrekproef, is de stammoeder
van Stal Brokert van familie
Grevers uit Henxel.

•

Hollie van de Elenis met
Maaike Klomps-de Vries in
Ermelo.

veel met dit ras gewerkt. Berenschot uit Henxel fokte met de stalnaam Van het Gossink, bekend
van landgoed het Gossink. Uit de
merrie Regenwice fokte hij zeer
veel goede paarden.
Samberg deed hetzelfde met de
merrie Sirena, alleen gebruikten
zij geen stalnaam. Meer bekende stalnamen uit die tijd zijn: Brokert (Grevers, Henxel), Veldzicht
(Bruntink), Van het Rensinkhuisje
(Siebelink, Miste), Van de Schreur
(Ter Haar, Brinkheurne), Van de
Bekenpieper (Sloetjes, Miste),
Het Markerkink (Grevers, Miste)
en Van de Heidebloem (Sloetjes,
Meddo). Deunk uit Ratum en Te
Kulve uit Kotten houden er geen
stalnaam op na.
Hengstenhouderij
In de jaren ‘90 kreeg Winterswijk
de eerste Haﬂinger Hengstenhouderij. Bertus en Marga Maas uit
Miste kregen een dekvergunning.
Met deze vergunning mochten
Bertus en Marga hengsten houden en deze dekhengsten voor de
fokkerij inzetten.
Begin jaren ‘90 haalde Bennie
Sloetjes uit Miste tezamen met
Westerveld uit Aalten een aantal merries vanuit Oostenrijk naar
Winterswijk. Enkele merries bleven in Winterswijk, andere merries werden doorverkocht naar
particulieren.
Cappa
In 1993 kocht Sloetjes de merrie
Cappa die werd verhandeld op de
Zuidlaardermarkt. Wim en Truus
Grevers waren op zoek naar een
goede Haﬂingermerrie. Cappa
was meegekomen vanuit Oostenrijk en werd verkocht naar Henxel.
Cappa heeft veel voor Stal Brokert
betekend. Deze merrie heeft veertien veulens gekregen in Henxel
waarvan twee elitemerries. Cappa is in het bezit van de predicaten ster, preferent en elite. Cappa heeft diverse kampioenstitels
behaald in Gelderland. De merrie
heeft op nationaal niveau geen titels behaald, omdat Wim Grevers
jury is voor het stamboek en tijdens dit evenement te druk is met
keuren.
Jan te Kulve uit Kotten (partner
van WR&PC-amazone Jeanet te
Brummelstroete en samen met
Wieb Nieuwenhuis penningmeester tijdens CH Winterswijk) kocht
bij Wim Grevers Cappa’s kleindochter Colinde van het Brokert.
Ook deze merrie fokte zeer goed.
Ze is kampioen van Gelderland
geweest. Colinde heeft acht veulens gekregen, waarvan er twee
als dekhengst zijn goedgekeurd
bij de KVTH: Welthit (ex-kampioen van Nederland) en Adel (nationaal reservekampioen). Te Kulve
heeft nog een merrie uit Colinde
in zijn bezit en kocht onlangs Cappa’s elite dochter Carolin van Brokert (v. Abel).
Nationaal kampioen
Sloetjes uit Meddo boekte de
meeste successen met Nanda
van Manda. Jan Siebelink uit Miste heeft zeer goede en moderne
merries op stal en deed vaak op
nationaal niveau mee, zijn hoogste prestatie was met Natasja van

het Slag. Natasja werd nationaal
kampioen bij de tweejarigen.
Bennie Sloetjes (Miste) behaalde
in 1982 met Natasja van het Gossink de reservetitel bij de tweejarigen. Sloetjes fokte veel, maar
was ook realistisch. Als er geld
gebeurd kon worden werd het
paard weer verkocht. Bij stal de
Bekenpieper zijn veel Haﬂingers
verhandeld. Ook veel Winterswijkers kochten via hem een merrie.
Uit de merrie Jolie fokte Sloetjes
zeer veel goede paarden, die in
Gelderland en op nationaal niveau goed meedraaien. Type en
beweging waren van groot belang. Toen kleindochter Maaike
interesse in paarden toonde, was
het hek van de dam. Er werd een
Shetlander aangekocht en keuringen waren voor Maaike en haar
Shetlander een feit.
Samen met opa
Maaike reed veel op de Haﬂingers
en ging mee naar de keuringen.
Inmiddels doen Bennie Sloetjes en
Maaike veel samen. Voor Maaike werd de tweejarige Hollie van
de Elenis in 2002 aangekocht.
Een merrie goed van type en met
zeer goede bewegingen die nodig waren voor het rijden. Hollie is in 2005 kampioen van Gelderland geworden, is in bezit van
het sportpredicaat, loopt L2 dressuur en is meerdere malen kampioen geweest op de Nationale in
haar leeftijdsrubriek en fokt ook
nog goed.
Uit Hollie hebben ze drie nakomelingen gefokt. Twee merries, Hillie

• Stalgroep de Bekenpieper.
en Haaijke van de Bekenpieper.
Deze twee merries hebben samen
diverse kampioenschappen op
hun naam staan op zowel provinciaal en nationaal niveau. De vierde nakomeling is onderweg.
Recente successen
Op dit moment draaien de Winterswijkse fokkers mee op hoog
niveau. Afgelopen zomer op de
provinciale keuring scoorde Wilna Damkot met Chartita van Nij
Holtjoes de hoogste plaats van
de driejarigen en kreeg een ticket
voor de elitekeuring.
Minke van de Bekenpieper van
Bennie Sloetjes behaalde het reservekampioenschap bij de tweejarigen. Jan te Kulve met Caritas
behaalde het reservekampioenschap bij de jaarlingen
Voor Herman Deunk breekt er dit

jaar een spannend moment aan,
de driejarige Evy moet namelijk
opgenomen worden in het stamboek. Wim Grevers heeft twee
jaarlingen uit eigen fok; Coline en
Carlijn van Brokert. Bbeide Haflingers mogen dit jaar laten zien
waar ze staan.
In 2012 is er weer een Nationale
in Den Bosch, we hopen dan ook
dat we daar Winterswijk weer op
de kaart kunnen zetten.
Mocht u op zoek zijn naar een
Haﬂinger of meer info over de
Haﬂinger willen, dan hoeft u niet
verder te zoeken, we hebben in
Winterswijk een rijke geschiedenis en de toekomst!
Door Maaike Klomps-de Vries
(kleindochter Bennie Sloetjes,
rijdt met haar Haﬂinger bij de
WR&PC)

ESTAFETTE
INTERVIEW (34)
Mijn naam is Jorien Ooijman
en al tellend kom ik er zojuist
achter dat ik alweer bijna 20
jaar lid ben van de WR&PC.
Elke donderdagavond ben ik in de
dressuurles van Lies Bastiaanse te
vinden, wat goed bevalt en erg
gezellig is. Ook rij ik, na een rustige periode i.v.m. studie, weer
volop wedstrijden. Mijn paard Roanieta en ik rijden sinds kort Z1
dressuur.
Bedankt Joslin voor het doorgeven van het stokje, want in onze
ponytijd, inmiddels al weer lang

geleden, zijn Joslin en
ik vaak samen op ponykamp geweest. We reden samen in de les en hebben ook op
heel wat wedstrijden tegen elkaar mogen strijden. We waren beiden fanatiek in de dressuur en de springsport. Joslin
met haar schimmel Nahmoed en
ik met mijn bruine pony Kadans.
Binnen de vereniging probeer ik
nu ook mijn beste beentje voor
te zetten. Samen met Charlotte Almekinders en Claudia Huurneman organiseren we meerdere
keren per jaar een ofﬁciële dres-

suurwedstrijd op de mooie accommodatie van onze vereniging.
Het draaiboek kunnen we inmiddels al bijna dromen, maar toch
moet er natuurlijk regelmatig gezellig vergaderd worden. De eigen gebakken koekjes, cakejes of
taart zijn niet meer weg te denken tijdens deze vergaderingen.
Iedereen merkt al wel dat de organisatie van de wedstrijden helemaal geen straf is.
Daarnaast doe ik ook het wedstrijdsecretariaat van de onderlinge wedstrijden in het voorjaar en
de cross in het najaar. Het maken
van de startlijsten, informeren van
leden zonder wedstrijdervaring
en van de dag zelf een sportieve,
gezellige dag maken, valt onder
deze taak.
Een jaarlijks terugkerende week
waar we (volgens mij) allemaal,
zowel ponyleden als de leiding,
naar uitkijken is ponykamp! Een
week lang in je paardrijbroek
rondlopen, lange buitenritten maken en activiteiten doen. Ik heb er
al weer zin in!
Ik wil het stokje doorgeven
aan Nancy Bonnink, omdat we
samen in de ponykamp commissie zitten! (zie p 25)

