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Zuidelijke passie
in een Hollands
landschap
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Wie het Soerhuis voor het eerst ziet, zal deze prachtige, verbouwde boer derij niet
snel in verband brengen met zuidelijke sferen en Mediterraans temperament. Maar
schijn bedriegt. Hier in het Gelderse Wilp bevindt zich namelijk de enige stoeterij in
Nederland waar het zeldzame Menorcaanse paardenras wordt gefokt, of zoals dit ras
officieel heet: Pura Raza Menorquina (P.R.M.).

Het Soerhuis
In 2003 zochten Jannette Bijsterbosch en Francisco Fuster een landgoed
met voldoende grond om een stoeterij te
kunnen starten. Dat bleek niet zo eenvoudig. Bert Lankman van Drieklomp
makelaars in Nunspeet begeleidde Jannette en Francisco bij hun zoektocht
naar een geschikte locatie. Na anderhalf
jaar zoeken, kwam snel een eind toen
het Soerhuis te koop kwam te staan.
Jannette vertelt enthousiast: “Toen we
op internet dit huis met het omliggende
terrein te koop zagen staan, zijn we meteen dezelfde dag nog langsgereden. Dat
was op een zaterdag. Eigenlijk waren we

meteen verkocht, deze statige boerderij
en de prachtige locatie spraken ons allebei enorm aan. De boerderij uit 1930
verkeerde nog in zijn oorspronkelijke
staat en dat zochten we nou juist. We
wilden ruimte om onze eigen ideeën te
kunnen realiseren. Direct de maandag
daarop hadden we al een kijkafspraak
en op vrijdag hebben we het voorlopige
koopcontract getekend.”
Maar toen begon het echte werk pas. De
boerderij werd ingrijpend verbouwd,
waarbij vooral de deel een enorme metamorfose onderging. Toch is het authentieke karakter van het Soerhuis
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“Met onze stoeterij willen
we vooral bekendheid
geven aan dit exclusieve
paardenras.

goed bewaard gebleven. In 2005 konden
Jannette en Francisco en hun twee kinderen hun intrek nemen in het nieuwe
Soerhuis, een prachtige woning met
veel licht. De bewoners kunnen in alle
vertrekken genieten van een prachtig
uitzicht op de omliggende weilanden en
bossen.

Een stukje Menorca
in Wilp
Tegelijk met de intrek in het Soerhuis
zijn Jannette en Francisco gestart met de
stoeterij.
Door te kiezen voor Menorca paarden
heeft Francisco een stukje van zijn geboortegrond naar Wilp gebracht. “Al
vanaf mijn vroege jeugd heb ik een grote
voorliefde gehad voor deze prachtige
paarden”, vertelt Francisco. “ Paarden
spelen een belangrijke rol in de traditie
en cultuur van Menorca. Ieder jaar tijdens het Festes de Sant Joan rijden deze
paarden in een indrukwekkende optocht
langs een drukke menigte. Als kind is
het heel indrukwekkend om die zwarte
paarden boven de mensen menigte te
zien steigeren.”
In vergelijking met Nederland is de
ruitersport in Spanje en ook op Menorca pas laat tot ontwikkeling gekomen.
Francisco:”Op veel gebieden heeft Spanje zich pas kunnen ontwikkelen na de
dictatuur van Franco, en dat geldt ook
voor de paardensport. Bovendien was
Menorca als eiland lange tijd geïsoleerd
en heeft daardoor een eigen cultuur ontwikkeld met als streektaal het Menorcaans, zoals we in Nederland de Friese
taal kennen. Menorca paarden zijn een
onderdeel van deze eilandcultuur.”
Wat Jannette en Francisco betreft, verdient dit bijzondere paardenras met zijn
specifieke oorsprong een wereldwijde
bekendheid en waardering.
“Het Menorca paard is een Barok paard,
maar zeer elegant en warmbloedig. Dit

ras heeft zich ontwikkeld onder buitenlandse invloeden. Ze lijken op Andalusische paarden, maar in hun ranke bouw
zie je ook sporen van de Engelse volbloed. Menorca paarden zijn temperamentvol maar wel gehoorzaam”, vertelt
Francisco. “Ze zijn vriendelijk in omgang en voor veel doeleinden geschikt.
Een Menorca paard is bijzonder. Je koopt
niet alleen een prachtig paard maar ook
een stuk eeuwenoude traditie.”

De Stoeterij
“Met onze stoeterij willen we vooral
bekendheid geven aan dit exclusieve
paardenras. We hebben veel contacten
in Menorca, waardoor we gemakkelijker
toegang hebben tot deze paarden en ook
precies de achtergrond van de paarden
kennen. Door onze persoonlijke contacten, kunnen we ook altijd ter plaatse
advies inwinnen. Zo beschikken we over
de ruime kennis en ervaring, die we nodig hebben voor het fokken met deze
paarden”, aldus Francisco.
Hoewel de Menorca paarden een warmer klimaat zijn gewend, gedijen ze
prima in Nederland. Jannette: “ We bieden onze paarden een zo puur mogelijk
leven, zoals dat ook in Menorca het geval is. De merries leven in een groep en
staan de hele dag lekker buiten, alleen ‘s

avonds gaan ze op stal. Ook de hengsten gaan iedere dag naar buiten in een
aparte wei. Dat is in Nederland niet zo
gebruikelijk, maar wij vinden het beter
voor de dieren, zo blijven ze gezond tussen de oren.”
Hoewel de stoeterij pas twee jaar bestaat,
is er al veel belangstelling. De eerste veulens zijn allemaal verkocht, ook in het
buitenland. “We hebben nu drie hengsten waarmee we verder willen fokken
en acht merries. Deze zijn nu allemaal
drachtig, de veulens worden volgend
jaar maart verwacht. Met onze paarden
dragen we bij aan de ontwikkeling van
het ras buiten Menorca, hierdoor worden deze exclusieve paarden ook bereikbaar voor liefhebbers in Nederland.”
Meer informatie over Menorca paarden
kunt u vinden op de website:
www.menorcahorses.nl
Stoeterij “Het Soerhuis”
Francisco Fuster of
Jannette Bijsterbosch
Rijksstraatweg 80
7384 AD WILP
Nederland
T: 0571 262603
F: 0571 262698
E: info@menorcahorses.com
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Raskenmerken van de Menorquin (Pura Raza Menorquina):
Oorsprong: De Menorquin komt van het
eiland Menorca, de Balearen, in Spanje.
Karakter: De Menorca paarden zijn heel erg
nobel, warmbloedig, sober en rustiek. Ze zijn
moedig, resistent, wendbaar en energiek en
daarom inzetbaar in verschillende disciplines.
De Menorquin is zeer intelligent, werklustig
en leergierig en toont heel goede aanleg voor
verzameling. Onder het zadel zijn ze zeer
serieus en geconcentreerd, ook als meerdere
hengsten tegelijkertijd gereden worden. De
Menorcaanse paarden zijn temperamentvol
en hoogmoedig, niettemin zijn ze heel erg
gehoorzaam en bijna niet te beledigen. Zijn
karakter en eigenschappen, maken dat het
werk met een Menorquin, altijd een genot en
lonend is voor zowel paard en ruiter.
Exterieur:
Hoofd. Lang, middelmatige van grootte, droog
en harmonieus. Het front dient recht te zijn.
Oren, middelmatig van grootte, lichtelijk
afwijkend naar klein. Ronde iets uitpuilende
ogen, met vriendelijke en levendige blik. De
neusgaten steken niet echt uit waaradoor het
langwerpige silhouet van het hoofd word geaccentueerd.
Hals. Robuust, van gemiddelde lengte en licht
gebogen. De hals is gespierd, krachtig en goed
ingezet, zowel in hoofd als in het lichaam.
Slank bij het hoofd en breed bij het lichaam.
De manen zijn sterk en in overvloed aanwezig.
Men ziet de manen het liefst vol en lang, dit
geldt ook voor de staart.
Lichaam. De Pura Raza Menorquina heeft een
lang lichaam. Het kruis is smal en niet opvallend. Rechte rug met discrete bespiering zowel
op de rug als op de lendenen. De staartinplant
is laag. Vlakke borst- c.q. ribbenkast. Strakke
abdomen met al niet te lange flanken.
Kleur. De Pura Raza Menorquina paarden
zijn altijd zwart, waarbij alle schakeringen
van zwart worden toegelaten. Iedere andere
vachtkleur is uitgesloten voor de inschrijving
in het stamboek. Witte vlekken op voorhoofd
en benen worden toegelaten, mits deze van
beperkte oppervlakte zijn.
Stokmaat. De Menorcaanse merries hebben
een gemiddelde hoogte van 1.52-1.55 m. De
Menorcaanse hengsten hebben een gemiddelde hoogte van 1.60-1.62 m.
Gewicht. De Menorquins wegen ca. 500 kg
Bron: www.menorcahorses.nl

