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Stal de Mersken B.V.
“Dekstation, trainingsstal en verkoop
van Friese paarden”
Fokkerij doen we samen. Ondanks dat het
een jaar was met afstand houden, blijven we
door het Friese paard met elkaar verbonden. Voor fokkerij advies staan wij altijd
klaar! Ons hoofddoel blijft het streven naar
vooruitgang. Ook dit jaar kunnen wij u
wederom een collectie met kwaliteitsvolle
hengsten aanbieden. Wist u dat al onze
dekhengsten in het bezit zijn van het Sport
predicaat en dat wij tevens de hengsten
hebben met de hoogste fokwaarde?
Onze dekhengsten hebben zich al ruim
bewezen in de sport en fok, de nafok scoort
niet alleen fantastisch op de keuringen, zo
zijn er al vele kampioenen, ook scoren zij in de sport. Wij bieden o.a. hengsten met 0%
inteelt en laag verwant.
Naast onze passie voor de fokkerij houden wij ons bezig met de training en verkoop van
Friese paarden. Voor het keuringsklaar maken, het allround beleren van de paarden, IBOP
rijden en uitbrengen op wedstrijden bent u bij ons aan het juiste adres!
Verder hebben wij een ruime selectie Friezen te koop. Basis gereden tot en met Grand
Prix niveau! Geselecteerd op gezondheid, karakter, uitstraling en beweging. Mocht u op
zoek zijn naar dat ene speciale paard? Laat het ons het weten en wij gaan voor u op zoek.
Daarnaast kunnen wij de gehele export van uw paard verzorgen.
Ons doel is om de paarden in goede conditie te hebben en op de juiste manier te trainen
waardoor de paarden gezond en fris van geest zijn en daardoor optimaal kunnen
presteren. Een Happy Athlete!
Komend jaar wensen wij u een jaar in gezondheid, dat we deze passie voor het Friese
paard mogen blijven delen en hopen we weer mooie successen met u te mogen vieren!
Met vriendelijke groet,
Familie Age Okkema – Team Stal de Mersken
De Mersken 6
9248 WR Siegerswoude
M: +31 (0)650 247 820

Voorwaarden en tarieven hengstenhouderij 2022
- U kunt dagelijks tot 9.30 uur sperma bestellen op 0512-354890/06-50247820;
- Dekt u meerdere merries dan wordt er een korting op het dekgeld gehanteerd:
- 10% bij het dekken van 2 merries;
- 15% bij het dekken van 3 merries;
- 20% bij het dekken van 4 of meer merries;
- Bij gust krijgt u 30% reductie op het dekgeld voor het volgende jaar. Dit dient u aan
ons door te geven voor 1 oktober;
- Het dekgeld voor al onze KFPS-dekhengsten is €1000,-;
- Het inboeken van de dekking bij het stamboek geschiedt na betaling van het volledige
dekgeld;
- In het noorden van Nederland insemineren wij uw merrie op eisprong aan huis
zonder extra kosten. Buiten het noorden worden er transportkosten in rekening
gebracht. Dit betreft €35,- per verzending in Nederland;
- Pension voor een merrie voor KI bedraagt €10,- per dag, voor een merrie met veulen
€12,- per dag. In de weide €5,- per dag, met veulen €6,- per dag;
- Bij de eerste inseminatie dient het paspoort/papier of een kopie hiervan bij de merrie
aanwezig te zijn. Dit om misverstanden bij de registratie te vermijden. Bij niet nako
men van het aanleveren van bovengenoemde gegevens worden alle door het KFPS te
maken kosten voor registratie bij de merriehouder in rekening gebracht;
- Inseminatie, vervoer en/of verblijf van de merrie/veulen is voor rekening en risico van
de eigenaar;
- Veterinaire begeleidingskosten, geneesmiddelen, hoefsmid en onvoorziene kosten zijn
voor rekening van de merriehouder;
- Als uw paard in pension komt voor KI dient het paard gevaccineerd te zijn en vrij te
zijn van besmettelijke ziektes, o.a. schimmel, schurft etc. Indien het paard apart
behandeld moet worden, zullen de extra kosten in rekening worden gebracht;
- Tijdens het verblijf van de merrie op het station dient het paspoort op het station
aanwezig te zijn;
- Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben
genomen van onze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met de dek- en
betalingsvoorwaarden en de dektarieven;
- Veterinaire begeleiding: Veterinaire begeleiding vindt plaats door Arts&Dier Bears;
- Uitgebreide voorwaarden zullen langs elektronische weg aan de Consument ter
beschikking gesteld worden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de
Overeenkomst op afstand wordt gesloten aangegeven waar van de Voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek
van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden
toegezonden;
- Facturatie vindt plaats 2 weken na de eerste datum van inseminatie;
- Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
- Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

Martzen 521 - STB SPORT-ELITE AA
Dries 421 x Ster Abe 346 x Ster Nykle 309 x Ster Preferent Teake 273

1.69 m - 2012 - Sport-Elite

"Duurzaamheid in bouw en beweging"
Prestaties:
- Kampioensring tijdens HK 2022
- Lichte Tour dressuur
- ZZ-mennen
- Limietklasse Tuigen
- 2020 80 punten IBOP onder het zadel
- 2020 Reservekampioen FK ZZ-licht
- 2018 Sport dressuur
- 2018 topscore van 86% selectie PAVO
Fryso Bokaal
- 2017 Sport mennen
- 2017 Finale Horsefood Dressuur Talent

Fokker: Starking B.V., Spannum
Eigenaar: Familie Age Okkema, Siegerswoude
Dekgeld: €1000,-. exclusief BTW

Martzen, net goedgekeurd en gelijk de kampioenskeuring in tijdens de HK. Geroemd
om zijn fenomenale voorbeen gebruik en
ras uitstraling. Martzen heeft een edel
hoofd en royaal behang. Hij valt op door
zijn jeugdige uitstraling, zijn fraaie silhouet
en zijn brede inzetbaarheid.
Tijdens het VO werd Martzen gewaardeerd
om zijn werkwilligheid en bewerkbaarheid.
Hij heeft de juiste instelling en toont veel
aanleg voor de piaffe en passage. In zijn
moederlijn zijn opvallend veel nakomelingen
uitgebracht in de sport.
Martzen toont duurzaamheid in bouw en
beweging. Hij kan vanwege zijn relatief lage
verwantschap, zijn bovengemiddelde ras uitstraling en uitstekende karakter/instelling
een grote bijdrage leveren aan de fokkerij
van het Friese paard. Martzen is de enige
stamboek hengst van Dries en heeft zelf
ook het luxe van Nykle. Martzen kan ras
uitstraling, karakter, schakelend vermogen,
instelling/werkwilligheid en bewerkbaarheid
verbeteren.

Beant 517 - STB SPORT AAA
Hessel 480 x Model Sport Tsjalle 454 x Ster Gjalt 426 x Ster Sport Preferent Folkert 353
1.71 m - 2016 - Sport

"Imposante hengst met veel ras"
Prestaties:
- Op kop in zijn rubriek tijdens HK 2022
- Sportpredicaat mennen 2021
- Zilver op Friesian Talent Cup 2020
"Royaal ontwikkeld en opvallend goed stappend", de lovende woorden van de jury.
Beant bleef constant in zijn presentatie en
kwam mooi terug in de draf. Dit zorgde tijdens de HK dat hij de beste uit zijn groep
was. Beant komt uit de sportlijn stam 103.
Zijn moeder is Model Sport Lobke fan de
Lege Geaën, zijn grootmoeder is Ster Sport
van de onverwante Sport hengst Gjalt. Zelf
behaalde Beant op slechts 5-jarige leeftijd
ook zijn Sport predicaat!
Beant is een imponerende, lang gelijnde
hengst met veel rastype. Door zijn lange, verticale hals toont hij veel front. Hij heeft
prachtig behang, een sterk schakelend vermogen en een ruime, taktmatige stap met
lichaamsgebruik, deze werd tijdens het CO
gewaardeerd met een 8.5! In de draf heeft
hij ruimte, souplesse en balans.
Het is een vriendelijke hengst met een
goede instelling. Hij laat zich goed bewerken.
Zowel onder het zadel als voor de wagen.
Beant geeft een fijn gevoel aan zowel de ruiters als de menners. Hij liep een sterke allround verrichting. Beant sloot het Centraal
Onderzoek overtuigend af. Voor de menproef haalde hij zelfs 86.5 punten!
Beant zijn eerste veulens lijken veelbelovend,
bloedmooie hoogbenige veulens met een
fraaie kruisligging. Beant kan ras, souplesse,
balans, instelling en de stap verbeteren.
Tevens komt hij uit een bewezen sportstam.
Dat belooft wat voor de toekomst!

Fokker:T. Fopma, Gauw
Eigenaar: Familie Age Okkema, Siegerswoude
en T. Fopma, Gauw
Dekgeld: €1000,-. exclusief BTW

Jehannes 484 STB Sport AAA
Tsjalle 454 x Ster Preferent Oepke 266 x Ster Preferent Fokke 217 x Tsjalling 235

1.69 m - 2011 - Sport

"Top vererver van een nieuw tijdperk"
Kies voor zekerheid, kies voor Jehannes, de
bewezen hengst welke tekent voor kampioenstitels! Dé hengst met een sterpercentage van 71%!
Jehannes heeft inmiddels al meerdere kroonmerrie's op zijn naam, was in 2021 en 2019
hofleverancier van de (fokdag)kampioenen.
En in 2019 was zijn nakomeling Algemeen
Kampioen van de Centrale Keuring.
Tevens was hij in 2020 hofleverancier jonge
hengsten welke doorverwezen waren naar
de voorrijdagen. Met recht een stempelhengst. Jehannes komt uit een dubbel
Preferente moeder en een Preferente grootmoeder.
Ook presteren zijn nakomelingen boven
gemiddeld in de sport en tijdens de IBOP,
met name het sterke achterbeengebruik valt
op.

Fokker: J. Bakker, Dedgum
Eigenaar: J.J.H. Boot en J.P.W. Boot, Hillegom &
Familie Age Okkema, Siegerswoude
Dekgeld: €1000,-. exclusief BTW

Jehannes is een rastypische hengst met een
mooi gevormde hals. Hij is opwaarts
gebouwd met zeer correct beenwerk.
Hij beschikt over een heel sterk en actief
achterbeen wat hij goed onder de massa zet.
Jehannes heeft hoge fokwaarden.Waarbij
met name de waarden voor rastype 110 en
draf 108 erg hoog scoren. Deze fenomenale
draf geeft hij ook door aan zijn nakomelingen, tijdens de keuring werd de draf meermaals beloond met een 9!
Jehannes valt op door zijn mooie front en
fiere houding.

Nakomelingen Jehannes 484
Prestaties Jehannes 484:
- Kampioen oudere hengsten en Algemeen
reservekampioen HK 2022
- Zilver op FK dressuur 2021
- Hofleverancier fokdag kampioenen 2021
- Kampioen oudere hengsten en Algemeen
reservekampioen HK 2021
- Z2 dressuur 2020
- Kampioen oudere hengsten HK 2020
- Hofleverancier verrichtingshengsten 2019
- Hofleverancier fokdagkampioenen 2019
- Algemeen Kampioen hengstenkeuring
- Sportpredicaat Mennen (2015) en
Dressuur (2018)
Algemeen kampioen Fokdag Zuid Nederland
Amalia van de Heemstede KROON AAA
(Jehannes 484 x Norbert 444)
met een IBOP van 85 punten

La Lique van de Meikade (Jehannes 484 x Pier
448) Jeugdkampioen en algemeen Reserve
Kampioen Fokdag Noord en Zuid Holland

Hiltsje fan Klaeiterp KROON AAA (Jehannes
484 x Teeuwis 389) haalde tijdens ABFP een
AAA-score met 84 punten voor de zadelproef
en 87 punt voor het aangespannen gedeelte.

Berber van Brabants Hof
(Jehannes 484 x Norbert 444)
Algemeen Kampioen Centrale keuring 2019

Ulbrân 502 STB SPORT AAA
Reinder 452 x Ster Jakob 302 x Model Pref Prest Rypke 321 x Model Pref Lute 304

1.69 m - 2014 - Sport

"Overtuigd met fenomenale nakomelingen"
Drie keer Ulbrân in het Jeugdkampioenschap
tijdens de Centrale Keuring 2021! Zowel bij
de veulens, enters en de twenters werden
de nakomelingen van Ulbrân (reserve) kampioen.Tevens zijn er maar liefst 10 van de 12
hengsten (83%) STER geworden op de 1e
bezichtiging. Waarvan er 5 door zijn naar de
voorrijdagen. Ulbrân heeft de hoogste fokwaarde (111) binnen de KFPS stamboek
hengsten.
Ulbrân valt op door zijn enorme inzet en
werkwilligheid, dit blijkt o.a. uit het behalen
van zowel zijn sport dressuur als sport mennen predicaat in 2021. Ulbrân is een imponerende hengst met een fraai model. Hij kan
schakelen en heeft veel balans en souplesse.
Deze verrichtingskampioen toont in het
werk een opwaartse manier van beweging
en wordt geprezen door zijn bereidheid tot

Fokker: J. Mulder,Waskemeer
Eigenaar: L. Zwart, Oosterwolde & Familie Age
Okkema, Siegerswoude
Dekgeld: €1000,-. exclusief BTW

Wat we in de veulens al zagen aan kwaliteit
en beweging maakt Ulbrân ook nu zeker
waar! De jonge hengsten imponeerden
enorm. Ze zijn royaal ontwikkeld, hoogbenig
met een diepzwarte kleur. Daarnaast bewegen ze met veel schwung en souplesse!
Deze imponerende hengst kan model,
instelling, souplesse en bewerkbaarheid verbeteren. Hij is breed inzetbaar door zijn
bloedvoering en kan bijdragen aan een laag
verwantschapspercentage.

Nakomelingen Ulbrân 502

Prestaties Ulbrân 502 :
- Hofleverancier Jeugdkampioenen CK
- Hoogste fokwaarde (111) KFPS
- Sportpredicaat dressuur 2021
- Sportpredicaat mennen 2021
- Winnaar ZZ-mennen selectie Horses2fly
KFPS Sportcompetitie 2020
- Leverancier Kampioensveulens 2019
- Winnaar Pavo Fryso Bokaal 2018
- Verrichtingskampioen CO 2017

Kanne fan de Mersken
(Ulbrân 502 x Thorben 466) STER
en door naar de voorrijdagen.

Nynke v.d.Arebo Hoeve
(Ulbrân 502 x Epke 474)
Reserve Kampioen enters Centrale Keuring

Mokkeltsje fan de Mersken
(Ulbrân 502 x Fonger 478)
Fokdagkampioen van Groningen
Drenthe Combinatie
Kampioen op de Centrale
Keuring bij de enters én het
Jeugdkampioenschap

Yme 507 STB Sport AA
Tsjalle 454 x Model Sport Bente 412 x Model Wierd 409 x Ster Preferent Oltman 317

1.65 m - 2015 - Sport

"Excelleert met talent en uitstraling"
Prestaties:
- Sportpredicaat Dressuur 2021
- Sportpredicaat Mennen 2020
Yme, wat gaf hij een dansend optreden
tijdens de HK.Yme komt uit een vrije
merrielijn. Zijn moeder is Model Sport
van Bente 412. Zijn grootmoeder van
Wierd 409 is Model Preferent. De overgrootmoeder is Ster van Oltman 317 met
drie Ster-nakomelingen. De 4e merrie is
de bekende Jakob 302-dochter Beitske
fan Marksathe. Zij is Ster Preferent
Prestatie en heeft 11 Ster-nakomelingen.

Fokker: H.J. Oosterhof, Suldrup, Denemarken
Eigenaar: H.J. Oosterhof, Suldrup & Familie Age
Okkema, Siegerswoude
Dekgeld: €1000,-. exclusief BTW

Wat opvalt aan Yme is zijn sprekende,
chique hoofd. Hij heeft een goed ontwikkelde bovenlijn en een mooi lang kruis.
Yme is een ijverige hengst met een goede
lichaamshouding die met veel balans,
afdruk en techniek galoppeert. Zijn draf is
zowel onder het zadel als voor de wagen
met een opvallende techniek.
Yme heeft een uniforme groep veulens
laten zien. De rastypische veulens vallen
op door hun sprekende hoofden en
mooie front met lange halzen en verticale
halsrichting. De veulens draven uniform
met ruimte, kracht, een opwaartse
lichaamshouding en veel souplesse.
Maar liefst 88% van de gekeurde veulens
behaalde een 1e of 2e premie.

Nakomelingen Yme 507
De nafok van Yme imponeert enorm. Zo werd beste merrieveulen tijdens de fokdag
Groningen Drenthe: Quincy RW (Yme 507 x Haitse 425) van R.A.Walters.
"Een compleet veulen met een hele mooie stap en veel rasuitstraling".
Reservekampioen jeugd tijdens de fokdag Garijp werd enter Memory K (Yme 507 x
Uldrik 457) van S. Kamstra, geroemd om haar rassige voorkomen, een vlotte stap en sterk
in de beweging.

Mart Simon H (Yme 507 x Hessel 480)
Talentvolle hengst

Quincy RW (Yme 507 x Haitse 425)
Kampioen Groningen Drenthe

Siegrid K (Yme 507 x Beart 411)
1e premie

Memory K (Yme 507 x Uldrik 457)
Reserve kampioen jeugd Garyp

Wibout 511STB Sport AAA
Thorben 466 x Ster Preferent Doeke 287 x Ster Preferent Tsjimme 275

1.69 - 2015 - Sport

"Laagverwant, chique, formaat en karakter"
Prestaties:
- Geselecteerd WK jonge dressuur
paarden 2021
- Sportpredicaat Dressuur 2021
- Sportpredicaat Mennen 2020
Deze geweldenaar trakteerde de jury op
de HK met zijn imponerende draf.
Wibout is een imposante hengst met veel
front. Hij heeft van nature een mooie
zelfhouding. De stap is taktmatig en ruim,
in de draf valt zijn sterke achterbeen op,
tevens heeft hij het expressieve voorbeen
gebruik van zijn vader Thorben meegekregen. Zijn galop is opwaarts gesprongen
met veel cadans.Wibout laat zich eenvoudig verzamelen en toont veel aanleg voor
het hogere werk. Hij was als één van de
weinige friezen geselecteerd voor het
WK jonge dressuurpaarden!

Fokker: L. Haytema,Wons
Eigenaar: Familie Age Okkema, Siegerswoude
Dekgeld: €1000,-. exclusief BTW

Hij werd tijdens het CO geprezen om
zijn fantastische instelling en zijn super
sterke achterhand gebruik. Onder het
zadel werd Wibout de reserve verrichtingskampioen.
De eerste veulens van Wibout maken
veel indruk op ons. Grote, luxe hoogbenige veulens met een mooie gitzwarte
kleur en elegante hoofdjes. Dit geeft ons
veel vertrouwen wat betreft zijn nafok!
Wibout is de eerste goedgekeurde zoon
van Thorben 466. Het is een grootramige,
rastypische hengst welke breed inzetbaar
is in de fokkerij. Door zijn vrije bloedlijn
en 0% inteelt kan hij bijdragen aan een
laag verwantschapspercentage.

Eigenaren en Fokkers bedankt!

Wederom willen we de eigenaren en fokkers bedanken voor het vertrouwen in ons
professionele team en onze kwaliteitsvolle collectie hengsten. Ook in het afgelopen
jaar, welke in het teken stond van Corona en afstand houden, hebben we met de
nodige aanpassingen, waaronder locatiekeuringen, er toch weer een fantastisch jaar van
kunnen maken.
De nakomelingen van onze hengsten hebben het ook dit jaar weer goed gedaan in de
sport en op de keuringen. Ster, Kroon en Model, maar ook het Sport en Elite predicaat
kon bij vele nakomelingen van onze hengsten achter hun naam bijgeschreven worden.
Uiteraard allemaal mede mogelijk gemaakt door onze klanten welke het vertrouwen in
onze hengsten volop hebben!
Samen maken we het verschil en kunnen wij het fokdoel verwezenlijken.
Op naar nog meer succesvolle jaren!
Bedankt namens het hele team van Stal de Mersken B.V.
Familie Age Okkema

   
 

   

 
 




      
     

       

“Kennismaken met ons team”

Familie Age, Marieke,Ymte, Ela Okkema
Voorbrengers & trainers
Gerlof Jansma, Pieter Veenje, Tsjalling Dekker, Jesse Russchen
Ruiters & amazones
Jelmer Ketelaar, Harmina Holwerda
Stalmanagement & training
Anniek Jansma, Hendrik Tabak, Nynke van den Bosch, Tess Dedden
Hengstenhouderij & PR
Nadieh Bruinsma, Renate Teensma
Wietske Kuipers

Zet onderstaande data alvast in uw agenda:
Zaterdag 12 maart
- Hengstenshow Stal de Mersken
Zaterdag 30 april
- Locatiekeuring Stal de Mersken
Woensdag 15 juni
- Locatiekeuring Stal de Mersken

Top Dressage Friesians for Sale

Graaf | Jehannes x Tsjalbert | 2018
hengst | 1.67 | Talent voor de Toekomst

Ebbe Ster | Markus x Dries | 2015 | ruin
1.65 | Blinkt uit in beweging en karakter

Wessel | Thorben x Andries | 2015 | ruin
1.64 - Fantastische allrounder

Kyan Ster Sport-Elite | Tsjalle x Fabe
2011 | hengst | 1.63 | Grand Prix Dressuur

Bodus | Wytse x Tsjalle | 2016 | hengst
1.65 | Top Sporter

Laurenske | Tiede x Time | 2019 | merrie
Merrie met Toekomst

STALDEMERSKEN.NL

Stal De Mersken stelt ter dekking:

Ulbrân 502 SPORT
Ulbrân (Reinder x Jakob) 1.69m.
“Overtuigd met fenomenale nakomelingen”

Jehannes 484 SPORT

Yme 507 SPORT
Yme (Tsjalle x Bente) 1.65m.
“Excelleert met talent en uitstraling”

Jehannes (Tsjalle x Oepke) 1.69m.
“Top vererver van een nieuw tijdperk”

Familie Age Okkema

De Mersken 6
9248 WR Siegerswoude (NL)
Wibout 511 SPORT
Wibout (Thorben x Doeke) 1.69m.
“Laagverwant, chique, formaat en karakter”

M +31(0) 650 247 820
info@staldemersken.nl

Beant 517 SPORT
Beant (Hessel x Tsjalle) 1.71m.
“Imposante hengst met veel ras en beweging”

HENGSTENSHOW
Stal de Mersken
Zaterdag 12 maart 2022
om 20.00 uur.

Selling high quality
friesian horses
www.staldemersken.nl

Martzen 521 SPORT-ELITE

Martzen (Dries x Abe) 1.69 m.
“Duurzaamheid in bouw en beweging”

