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Petra Datema: ‘Good Looking is ons huismerk’
Doel om ‘perfecte pony’ te fokken geslaagd met goedkeuring Keizerskroon Bravour
THESINGE – Petra Datema en Frank Janssen uit het Groningse
Thesinge begonnen in de jaren tachtig hun fokkerij met de door hen
gefokte hengst Romantico. Een jaar of zeven geleden zochten ze een
opvolger voor de fokkerij. Die vonden ze in de merrie Dornröschen
(v. Dornik B), waar in combinatie met de Duitse rijponyhengst FS
Golden Highlight de bij het Rheinland en NWPCS-goedgekeurde
Good Looking uit werd geboren. Vorige week volgde een nieuw
hoogtepunt: de 2,5-jarige Keizerskroon Bravour, een zoon uit de eerste jaargang van Good Looking, werd in Wickrath bij het Rheinlandse stamboek goedgekeurd.
door Shanna Alderliesten

“Het is een mooi gebaar dat de jury
een zoon uit de eerste jaargang van
Good Looking een kans geeft”, vertelt Petra Datema enthousiast. “Voor
de keuring hadden we wel verwachtingen, anders geef je natuurlijk niet
op. Gelukkig liet hij zich heel goed
zien. Toen hij applaus kreeg van het
publiek ging er wel een stukje druk
af. Ik dacht zelf ook dat hij een kans
had om een ronde verder te gaan, de
jury in Rheinland is meestal goed te
volgen. De laatste ronde, waarbij ze
aan de hand rondstappen en de uitslag bekend wordt gemaakt, was wel
heel spannend. Soms gaan er toch
heel goede pony’s uit.”
Keizerskroon Bravour, die in de wandelgangen Brammetje wordt genoemd, werd gefokt door Anita de
Graaf uit Strijen. Zij koos Good Looking als partner voor haar Welsh
NWR keur-preferente merrie Leuns
Veld’s Orienta (v. Verona’s Bo-Gi).
Kort na zijn geboorte kochten Petra
en Frank Brammetje aan. Als veulen
werd hij op de Rheinlandse keuring
in Hünxe 1A geplaatst met een
gouden medaille en ook op de kwalificatie voor het Duitse veulenkampioenschap in Lienen stond hij eerste.

Duidelijke boodschap
“Als een jury in Rheinland een gouden medaille geeft aan een hengstveulen is dat wel een duidelijke
boodschap. In feite raden ze dan aan
om zo’n veulen op te fokken voor de
hengstenkeuring. Dat hebben we gedaan, maar hoewel hij goed kon bewegen hebben we wel even
getwijfeld of hij het laatste als hengst
erin had. Hij was altijd zo verschrikkelijk braaf”, lacht Datema. “Toen hij
vorige week in Wickrath binnenkwam, was hij er echter helemaal.
Hij was echt ‘the big boss’.”

Voor Datema en Janssen verliep deze
keuring van Brammetje heel anders
dan die van Good Looking enkele
jaren geleden. “Dat was ronduit
stressvol. We vonden Good Looking
zo goed dat we dachten: als hij niet
wordt goedgekeurd, dan is nooit
meer iets goed genoeg. Dan stoppen
we direct met de fokkerij. Als veulen
behaalde hij in Goch een 1A plaats en
een gouden medaille en kregen we
veel mensen achter ons aan. Toen hij
vervolgens in Lienen kampioen van
heel Duitsland werd, vonden we
overal briefjes of we hem wilden verkopen. We wilden hem houden als
opvolger voor onze andere hengst
Romantico. Het wachten tot hij oud
genoeg was voor de hengstenkeuring
duurde enorm lang. Good Looking
had nooit wat, tot een maand voor de
hengstenkeuring. Toen had hij ineens
een splinter achter zijn oor en een
fikse ontsteking. Het leverde stress
op, want we wisten niet of hij wel op
tijd klaar zou zijn. Gelukkig kwam
alles goed.”

Perfecte pony
Datema en Janssen hebben een duidelijk fokdoel voor ogen. “Je hebt
toch altijd een plaatje in je hoofd van
de ‘perfecte pony’ als je ergens staat
te kijken. Voor ons zijn dat pony’s
met veel front, uitstraling en beweging. Je moet opkijken, zo’n pony
zien en dan denken: dat is een mooie
pony. Van mij hoeven ze niet heel
hoog in het bloed te staan.”
Datema vermijdt het liefst Engels
volboed in de afstamming. “Pony’s
die veel Engels volbloed voeren zijn
vaak moeilijker in de bovenlijn. Ik
zie wel graag wat bloed van de Welsh
Cob, Welsh B, rijpaard of eventueel
iets Arabisch. Welsh Cob- en rijpaardbloed zie ik graag vanwege de
zelfhouding en het voorkomen. Het
levert een goede schouderpartij en

Keizerskroon
Bravour (Good
Looking x Verona’s Bo-Gi) werd
vorige week in
Wickrath goedgekeurd bij het
Rheinland.

hals op. Je hebt echt wat voor je als
je in het zadel zit. Dat wil ik graag in
de fokkerij.”

Wereld open
Dit plaatje van de perfecte pony
kroop jaren geleden in Datema’s
hoofd toen ze op een Duitse selectie
voor het EK was in Warendorf. “De
kwaliteit die we daar zagen, was ongelofelijk. Er ging een wereld voor
ons open. Ik zag een pony die een
kopie was van een paard dat ik had
gehad. Die pony was Dornik B, een
Duitse rijponyhengst die enorm veel
invloed heeft en heeft gehad. Ik wilde
graag een ponymerrie en besloot op
dat moment dat ik er één wilde die afstamde van Dornik. Zo kwamen we
bij Dornröschen, ofwel Doornroosje,
uit. Ik kocht haar ongezien als driejarige. Dornik liep dat jaar voor het
eerst mee op het EK.”
Doornroosje werd drie keer gedekt
met Romantic Popcorn, een zoon van
Romantico. “Ondertussen keken we
uit naar een tweede Doornroosje, het
liefst een palomino, maar dat lukte
niet. Doornroosje gaf in combinatie
met Popcorn drie merrieveulens, dus
we wilden een palominohengst gebruiken en hoopten op een palominomerrie, wat dan de tweede
Doornroosje moet zijn. Dat liep natuurlijk finaal mis, want uit de combinatie met FS Golden Highlight gaf
Doornroosje een voshengst.” Die

voshengst was Good Looking. Hij
wordt tegenwoordig door Stefanie
Friess getraind en uitgebracht op
M/Z-niveau. Het doel is om hem EKklaar te maken.

Geen alternatief
Dit jaar bracht Doornroosje een veulen van de Duitse rijponyhengst FS
Don’t Worry.
“Het was afwachten of dat zou passen. Don’t Worry geeft nog wel eens
massale, klassieke pony’s. Doornroosje heeft met haar afstamming
Dornik x Welsh B niet veel bloed en
ik dacht dat Don’t Worry wellicht iets
meer bloed nodig had. Niets bleek
minder waar, want het is een prachtig
veulen geworden waar we heel blij
mee zijn. Vos, natuurlijk”, grinnikt
Datema. Doornroosje is nu niet
drachtig, maar wordt het voorjaar
wellicht teruggedekt met Don’t
Worry. “Ik wilde wel iets anders,
maar kon nog niet een goed alternatief bedenken en dit heeft goed uitgepakt.”

Good Looking-merries
Aankomend voorjaar wordt er maar
één veulen verwacht. De merrie
Myloo van de Seleviahoeve, gefokt
door A. van de Broek te Werkendam,
werd als enter aangekocht. Ze stamt
af van Ricardo (Romantico x Thorndonpark Prince) en is drachtig van
Good Looking. Dit jaar bracht zij van

hem een valkhengstveulen, dat op de
keuring in Goch eveneens een gouden medaille toebedeeld kreeg.
Daarnaast wordt ook de driejarige
merrie Derana Gold (FS Don’t Worry
x Derby x Dancer Gold) straks ingezet als partner voor Good Looking.
“De rest van de merries die we hebben zijn eigenlijk de erfenis van Romantico. Die zijn aan de grote kant.
Naast Myloo en Derana Gold wil ik
graag nog een derde merrie erbij voor
Good Looking. Wellicht wordt dat
een tripje Engeland. Frank en ik kunnen heel goed kijken zonder te kopen
en we weten ook heel snel of een
pony is wat we zoeken.”
Opvallend is de goede kwaliteit van
de merries die Good Looking aangeboden krijgt. “Ik heb liever minder
merries van goede kwaliteit, dan heel
veel maar waar de hengst moeilijk
een goede pony van kan maken. Er
zijn grenzen aan wat er verbeterd kan
worden.”

Huismerk
Dat Good Looking bij Datema en
Janssen blijft, is duidelijk. “Good
Looking gaat niet weg. We moeten
maar eens zien wat we met Brammetje doen, want voor onze eigen fokkerij kunnen we er niet veel mee.
Maar Good Looking, die blijft. Dat is
en wordt ons huismerk-dekhengst,
net als Romantico dat was”, sluit Datema af.
Myloo van de
Seleviahoeve (v.
Ricardo) met
haar Good Looking-veulen van
2012, die een
gouden medaille
verdiende op de
keuring.

Good Looking (FS Golden Highlight x Dornik B) als vierjarige onder het zadel. Stefanie Friess maakt de hengst momenteel EK-klaar. FOTO RECKI FOTOGRAFIE

