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> Toen ze besloten hadden dat het moment daar was voor meer ruimte, rust,
groen en natuur, namen Jannette Bijsterbosch en Sisco Fuster zorgvuldig de tijd
om een geschikt buiten te zoeken.
De tropenjaren waarin ze bij hun bedrijf
woonden, een bungalowpark in Harderwijk,
mochten worden ingeruild voor een iets
rustiger plattelandsleven, het liefst in de
omgeving van Apeldoorn. Vele boerderijen
werden bekeken, maar hun kieskeurigheid
noopte hen tot een lange adem. Pas na ruim
anderhalf jaar vonden ze een perfecte stek,
een karakteristieke boerderij net buiten
Wilp. En na een jaar ingrijpend verbouwen
waren ze niet alleen de trotse bezitters van
een prachtig huis, maar ook van ruim acht
hectare grond. Veel meer dan nodig was
voor een paar kippen, een kleine kudde
schapen en een of twee pony’s voor hun
kinderen. Maar Jannette en Sisco wisten wel
raad met hun grond. Een lang gekoesterde
droom kon uitkomen door enkele
Menorcaanse paarden naar Nederland te
halen. Het werd het begin van een nieuw
avontuur. Sinds anderhalf jaar zijn zij de
eerste en enige stoeterij in Nederland met
deze bijzondere dieren.
Menorca

Dat de paarden op Het Soerhuis van
Menorca komen is geenszins toevallig.
Sisco is geboren en getogen op dit Spaanse
eiland. Dat hij er op zijn 18e wegging was
alleen maar omdat hij via werkervaring de
hotellerie en de wereld wilde ontdekken,

zeker niet om het eiland voorgoed achter
zich te laten. De liefde bracht hem naar
Nederland, want tijdens hun samenwerking
in een Düsseldorfs vijfsterren hotel
werd hij verliefd op de Apeldoornse
Jannette. Inmiddels werken en wonen ze
bijna twintig jaar samen in Nederland.
Het is ze gelukt zowel privé als zakelijk
een multicultureel leven op te bouwen.
“Ik houd van Nederland, ben hier erg
graag, maar Menorca houdt altijd een
heel belangrijke plaats in mijn hart. Ik
ben zo trots op dat eiland. Mijn roots
liggen daar, ik ontleen mijn identiteit
aan het Menorcaanse leven en ik vind het
geweldig dat ik via de paarden een stukje
Menorcaanse cultuur naar Nederland kan
halen. De cirkel is helemaal rond zo.”
De Menorcaanse paarden worden ook wel
de zwarte parels uit Menorca genoemd. Ze
zijn imposant, hebben een barokke bouw,
zijn stoer en elegant en bijzonder geschikt
voor de Spaanse dressuur en shows met veel
spektakel. Daarnaast worden ze succesvol
ingezet in de mensport. Menorcaanse
paarden zijn van oudsher een wezenlijk
onderdeel van het festival van San Juan,
een belangrijk Menorcaans feest dat
ieder jaar in juni in Sisco’s geboortedorp
Cuitadella groots wordt gevierd. Een

van de hoogtepunten van dit religieuze
festival, dat zijn oorsprong al vindt in
de middeleeuwen, is als de paarden met
hun ruiters in de drukke straten door
de menigte worden aangespoord om te
steigeren. Ruiters, paarden en toeschouwers
zijn dan allemaal deel van het spektakel.
“We slaan het feest nooit over. Ieder jaar
zijn wij er met het hele gezin bij, net zoals
Sisco er vroeger met zijn familie altijd
bij was, en iedere keer worden wij weer
gegrepen door de schoonheid en de kracht
van deze paarden.”
“Dat wij juist deze paarden naar Wilp
hebben kunnen halen, heeft voor ons een
bijzondere toegevoegde waarde. We zijn
uit liefde voor de paarden begonnen, en
hebben er inmiddels een zakelijke draai
aan kunnen geven. We houden ons op de
stoeterij heel serieus bezig met het correct
fokken en het internationaal bekend maken
van de Menorca paarden, en dat gaat goed.
We zien de paarden als persoonlijkheden
en we laten ze hier op een zo natuurlijk
mogelijke manier leven. Zo gaan ze veel
met de kudde naar buiten en zorgen we
voor veel interactie met de paarden. De
Spaanse, gemoedelijke mentaliteit gedijt
prima op de Nederlandse bodem.
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