Haflingers van Meerenbroek
WEHL - Sinds 1985 lopen er Haflingers aan de Bokkenstraat bij boerderij Het Meerenbroek in Wehl. De nu negenentwintigjarige Koen
Harmsen, die samen met zijn moeder in een huis in het dorpje Wehl
woont, houdt op de ouderlijke boerderij op dit moment zes Haflingers.
Bij de boerderij ligt zo'n twee hectare grond, waar de Haflingers worden geweid. Koen's vader en ook zijn grootvader bewerkten vroeger
de grond met pony's. Deze grote pony's of hitten werden bij de hengst
gebracht en de veulentjes verkocht. Zodoende brachten de werkpony's ook nog wat geld op.
door Henk ter Agter
Als jongen van vijftien en zestien jaar
ging de jonge Koen vaak met de hoefsmid op pad. De/e wees hem op het
fraaie uiterlijk van de Haflinger, op het
goede karakter, de mooie voskleur en
de helder witte staart en manen. Koen
raakte van het ras gecharmeerd. Zijn
eerste veulen, dat hij in 1985 kocht op
de keuring, had hij met een krantenwijk bij elkaar verdiend. Koen's vader,
die vorig jaar is overleden, verzorgde
de paarden als Koen naar zijn werk in
Hallewas.
Het eerste veulen dat werd aangekocht, Hanneke van de Kraaijenberg
(v. Wreker van de Milt), is nu op elfjari-

ge leeftijd nog steeds op Het Meerenbroek aanwezig. Hanneke werd gefokt
door J. Hofmans te Wijchen. Zij is
goed betuigd en wordt regelmatig aangespannen gebruikt. Met Hanneke
werd dikwijls de centrale premiekeuring in Hengelo (G.) bezocht. Steeds
werd ze op exterieur met een eerste
premie bekroond. Als driejarige stond
de merrie er zelfs aan de kop. Ook op
de nationale tentoonstelling in Den
Bosch werd ze meermalen geshowd
en de merrie keerde met eerste en
tweede prijzen huiswaarts.
Hanneke bracht vijf veulens op Stal het
Meerenbroek. Het eerste merrieveulén, een produkt van Meteoor van de
Nevelhorst, werd verkocht. De beide
volgende hengstveulens waren ook
van Meteoor. Zij doen het als recreatiepaarden in Duitsland en Overijssel
nog steeds goed. Het vierde veulen van
Hanneke was een merrie, dat als jaarling in Ambt Delden een l B premie
kreeg. Zij ging via de Gebroeders Winkelhuis uit Haaksbergen over in handen van een Wichmondse liefhebber.
In 1996 bracht Hanneke van Willow
het merrieveülen Soriena van het Meerenbroek. Dit veelbelovende veulen
zal deel uit maken van de groep afstammelingen, die van Willow getoond wordt.

Zesjarige dochter
Altwersa is een zesjarige dochter van
Altjo van de Kenterstreek. Ze werd gefokt door A. van Dijk- Smit uit Hoornsterzwaag. Altwersa werd alleen op
driejarige leeftijd gedekt door Naro en

deze combinatie leverde in 1994 Narix van het Meerenbroek. Deze Joriena zal
van het Meerenbroek op. De nu twee- deel uitmaken van de groep nakomejarige hengst werd nog niet eerder op lingen, die Hemingway moet tonen.
een keuring uitgebracht, maar zal in ja- Ook nu is Nelly weer gedekt door Henuari worden getoond op de KVTH mingway.
hengstenkeuring te Exloo.
De merrie werd provinciaal met eerste
Altwersa werd al vanaf dat ze nog een en tweede premies bekroond. Dit jaar
veulen was, met een eerste premie be- kreeg ze ook op de nationale in Den
kroond en was altijd in de kopgroep te Bosch een 2A premie. Koen Harmsen
vinden.
komt regelmatig over de vloer bij
Tn 1994 stond ze op de nationale ten- hengstenhouder Henk de Kinkelaar te
toonstelling op de derde plaats met een Didam. Diens hengsten worden op
eerste premie. De laatste jaren is Alt- keuringen en shows namelijk altijd
wersa niet meer gedekt, aangezien door Koen voorgebracht. Ook op de
Koen's nichtje Monique Scholten haar onlangs te Hoenderloo gehouden Hafuitbrengt in de sport. De combinatie lingerdag zat de eigenaar van fokstal
start in de dressuur in de klasse M l en Het Meerenbroek in de commissie en
viel al diverse malen in de prijzen. In maakte zich verdienstelijk als trotteur.
1995 werden ze tijdens het wintersei- Aangezien Koen Harmsen van zijn
zoen zelfs kringkampioen.
paarden iets verwacht in de dressuursport en het aangespannen rijden,
Vierjarige Nelly
vindt hij het beenwerk en de beweginDe laatste fokmerrie op Het Meeren- gen van bijzonder groot belang. Hij
broek is de nu vierjarige door Sjef hoopt dat ook op exterieurkeuringen
Vugts uit Oisterwijk gefokte Nelly van vooral de nadruk wordt gelegd op kwaKerkhoven. Deze dochter van Nuvo- liteitsbeenwerk, een goede schouderlau van de Wellenhof zoogt nu van He- vrijheid, oprichting en verder kracht
mingway het merrieveulen Joriena en stuwing vanuit de achterhand.

