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Draaijer: ‘Dit doen we echt geen tweede keer’
»Vervolg van voorpagina
DOETINCHEM – Ulbrâns eigenaar Age Okkema, die de
hengst samen met dressuuramazone Laura Zwart in bezit
heeft, neemt de aantijgingen
niet zo serieus. “Ik hoop dat de
Ledenraad het er uitgebreid
over gaat hebben en ze allemaal komen kijken naar dit
geweldige paard.”
door Rick Helmink

Ulbrâns fokker Jeen Mulder is er
duidelijk over: hij zag in zijn fokproduct geen goedgekeurde hengst.
Daarom verkocht hij de hengst,
nadat hij was afgewezen in de
tweede bezichtiging op de Friese
hengstenkeuring, aan Laura Zwart
en Age Okkema. Als dressuurpaard. “Ik houd erg van geld. Ik zou
dus wel gek zijn om een hengst –
waarvan ik verwacht dat hij goedgekeurd kan worden – al te verkopen voordat hij die status heeft. Een
goedgekeurde hengst kan ik voor
veel meer verkopen”, zegt Jeen
Mulder uit Waskemeer. De fokker,
makelaar van beroep, zegt niet dat
zijn hengst niet-toegestane aftekeningen heeft, maar was er van
overtuigd dat hij het niet tot goedgekeurde hengst zou schoppen:
“Zijn achterbeengebruik en diverse
andere redenen maakten dat ik
dacht dat het er niet in zat.”

Verschillende redenen
Het achterbeengebruik werd op de
Friese Hengstenkeuring 2017 in
Leeuwarden genoemd als reden dat
hij naar huis werd gestuurd in de
tweede bezichtiging. “Ik sprak daar
Laura Zwart en die was op zoek
naar een leuk dressuurpaard. Ulbrân leek heel fijn in het werk en
daarom zei ik dat ik zo’n dressuurpaard wel had”, zegt Mulder.
Laura Zwart ging Ulbrân uitproberen bij Susan Bouwman, waar de
hengst in training stond. Dat klikte
en samen met Age Okkema kocht
de dressuuramazone de sterhengst,
eigenlijk voor de sport en de handel. “Het was een vreselijk fijn
paard in het werk”, zegt Susan
Bouwman, die ook verbaasd was
dat Ulbrân het tot goedgekeurde
hengst redde. “Om verschillende
redenen.” Op de vraag of de hengst
witte haren heeft, antwoordt

“Ik ga niet beweren dat hij geen enkel wit haartje heeft, dat heeft elke Fries. Maar er is zeker geen sprake van grote witte vlekken, zoals op basis van een foto wordt
beweerd”, zegt Ulbrâns eigenaar Age Okkema over zijn hengst. FOTO’S JOHANNA FABER

Bouwman: “Dat soort informatie
geef ik nooit over paarden die bij
mij in training hebben gestaan, als
ik dat doe, kan ik wel opdoeken.
Laten we het er op houden dat ik
niet voorzag dat hij goedgekeurd
ging worden.”

dan in eerste instantie in training
gezet en aangeboden op de keuring?”
Okkema geeft wel toe dat Ulbrân
werd aangeschaft als sport en handelspaard: “Maar hij ontwikkelde
zich zo goed dat we besloten hem
nog eens aan te bieden.”

Jaloezie
Terug naar fokker Mulder: heeft hij
merries gedekt met zijn eigen fokproduct? “Ja, eentje. Maar dat is
een merrie die ik toevallig had
staan en ik heb een gratis dekking
gekregen”, zegt de fokker. Mulder
is trots dat hij nu tot één van de vijfhonderd fokkers behoort die een
goedgekeurde hengst hebben gefokt. “Natuurlijk ben ik daar blij
mee, maar heel eerlijk gezegd had
ik liever gehad dat het met een andere hengst was gebeurd.” Volgens
Ulbrâns eigenaar Age Okkema
baalt fokker Mulder er van dat hij
zijn hengst eigenlijk te vroeg de
deur uit heeft gedaan en zijn kansen
niet goed heeft ingeschat. “Hij heeft
wel vijfhonderd keer gezegd dat hij
het me zo zeer gunt. Meestal gunnen mensen je het dan juist niet.
Meneer Mulder fokt zijn hengsten
zelf op om zelf ooit een keer een
goedgekeurde hengst te hebben,
dus ik denk dat dit gewoon met jaloezie te maken heeft.” Daarbij zegt
Okkema: “Als Ulbrân daadwerkelijk niet-toegestane aftekeningen
heeft, waarom heeft Mulder hem

Van herkanser naar topper
verrichtingsonderzoek
Ulbrân, toen nog Tjalbert geheten, werd in de tweede bezichtiging op de Friese
hengstenkeuring in 2017 naar huis gestuurd. In de herkansing op de WB Stables
in Wergea op 11 juli 2017 werd Ulbrân aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “Onder het zadel wist hij zich positief te onderscheiden”, aldus het KFPS,
die ook de combinatie van Reinder x Jakob als niet alledaagse afstamming noemt
bij de aanwijzing en zijn bekende grootmoeder Jeldau fan ' e Wigêri Model Pref
Prest, de moeder van de hengsten Haitse en Wylster, aanhaalt. In het verrichtingsonderzoek ontpopt Ulbrân zich tot de topper met 81,5 punten voor de rijproef, 86 punten voor de menproef en 82,5 punten voor de tuigproef. Zowel de
voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Harrie Draaijer, trainingsleider Koos
Naber en verrichtingsjurylid Herman Smit zijn zeer te spreken over de bewerkbaarheid, souplesse en instelling en inzet. Volgens Draaijer kan Ulbrân model,
instelling, souplesse en bewerkbaarheid verbeteren en daarnaast beschikt hij
over formaat en een rijke voorhand.

Geen tweede keer
De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van het KFPS,
Harrie Draaijer, kan er kort over
zijn. Ulbrân heeft geen aftekeningen. “We hebben het hele verhaal
met Siert net achter de rug en we
halen ons zo’n kwestie echt niet een
tweede keer op de hals. We hebben
de hengst, zoals alle hengsten, tijdens het onderzoek meerdere keren
gecontroleerd en daarbij geen witte
haren waargenomen.”
Ook Ulbrâns eigenaar Age Okkema, overigens ook de eigenaar
van Siert, denkt dat het KFPS zich
de ellende van Siert niet voor een
tweede keer op de hals haalt. “Het
stamboek heeft daar flink wat
gedoe mee gehad.”

Ulbrân populair
Okkema baalt er wel van. Maar hij
merkt ook dat de fokkers Ulbrân
echt niet laten staan. “Bij Siert was
dat anders, die dekte door alle commotie niet meer. Later bleek dat zijn
sperma ook niet goed was, dus nu
hebben we hem min of meer teruggetrokken uit de dekdienst.”
Bij Ulbrân is dat niet het geval: “Er
wordt al langer gesproken over de
vermeende witte haren van Ulbrân,
maar hij dekt nog vrolijk door.”
Volgens de hengstenhouder is er
geen sprake van aftekeningen bij de
hengst: “Ik ga niet beweren dat hij
geen enkel wit haartje heeft, dat
heeft elke Fries. Maar er is zeker
geen sprake van grote witte vlekken, zoals op basis van een foto
wordt beweerd.” De foto die volgens Okkema aanleiding is voor de
commotie is genomen op de dag
van het verrichtingsexamen (9 december 2017) en Okkema kan de
witte vlekken wel verklaren: “Het
sneeuwde die dag.”

Iedereen mag langskomen
De hengstenhouder van Stal de
Mersken vervolgt: “Ik weet niet of
meneer Van den Berg gestuurd
wordt door een van mijn collegahengstenhouders of dat er iets anders aan de hand is, maar hij heeft
het duidelijk op mij gemunt.”
Net zoals bij Siert biedt hij aan dat
de mensen die zich druk maken
over de witte haren van zijn hengsten, bij hem langs komen. “Deze

mensen hebben duidelijk tijd teveel
om zich hier druk over te maken of
ze hebben andere problemen. Ik
vind dat zielig en wil ze helpen. Ze
mogen hier komen werken.” De
hengstenhouder, die bekend staat
dat hij nogal eens fel kan reageren,
staat er laconiek in. “Ik heb vorig
jaar wel geleerd om me niet druk te
maken over dit soort zaken. Dat is
het niet waard.”

Op de agenda in Ledenraadsvergadering
De brief van Max Tjibbe van den Berg wordt behandeld in de komende Ledenraadsvergadering op 24 mei a.s. bij de ingekomen stukken. In die brief stelt Van
den Berg de Ledenraadsleden meerdere vragen: of de Ledenraad de reglementen
op het punt van stekelharigheid wil aanpassen naar de praktijk (stekelharigheid
toegestaan) of de reglementen wil handhaven? Verder vraagt Van den Berg zich
af of de reglementsverschillen bij de merrie- en hengstenselectie niet moeten
worden omgedraaid: namelijk minder strenge reglementen voor hengsten dan
voor merries.
De redactie van De Paardenkrant belde met verschillende ledenraadsleden over
de brief. Meerdere ledenraadsleden laten weten dat ze het bestaan van de brief
kennen, maar er niets over kwijt willen. Doeke Hoekstra meldt dat hij het afdoet
als ‘onzin’. “Die uitspraken worden gedaan op basis van een foto in de Phryso.
Ik kan hier ook wel even door de Phryso bladeren en even wat hengsten en
merries aanwijzen waarbij het lijkt alsof ze witte haren hebben.” Johan Meijer
zegt dat het hoe dan ook besproken wordt op de ledenraadsvergadering. “Ik ben
benieuwd wat er uit komt, maar het lijkt me niet verstandig om er nu al iets over
te zeggen.”

Het goedkeuren van de hengst Siert (Dries x Sape) is iets waar het KFPS niet
trots op is. De ledenraad besloot vorig jaar dat de ‘schimmelhengst’ goedgekeurd mocht blijven.

