
Bezoek aan stoeterij VZ Hackerom 

 

Op 31 mei vertrokken we gezamenlijk te voet vanaf 't Span richting de stoeterij. 

Daar aangekomen stond Antoon Koenen ons al op te wachten, hij heette ons 

van harte welkom. 

Hij vertelde in het kort dat zijn stoeterij bedoeld is voor het fokken van 

voornamelijk dressuur paarden en ook wat springpaarden. Van jong tot oud 

zijn er ongeveer 70 paarden aanwezig.  Elk jaar verkoopt hij wat veulens en 

houdt hij er zelf om te trainen als dressuurpaard. 

Helaas kon hij niet zelf de rondleiding doen maar Mila en de zus van Antoon 

stonden voor ons klaar.  

We begonnen bij de automatische tredmolen waar de paarden elke dag een 

half uur in lopen in een afwisselend tempo en looprichting. Daarna konden we 

in de paardencamper kijken waarmee ze op pad gaan bij wedstrijden ver van 

huis of meerdaagse wedstrijden. Doorlopend naar achteren gingen we naar de 

wei met merries  en veulentjes,  dan kun je wel blijven kijken, dat jonge spul 

allemaal samen in de wei aan het rennen en spelen, dat  ziet er geweldig uit. 

En verder ging de toer naar de weides met eenjarige dieren, merries en 

hengsten apart, natuurlijk, op deze leeftijd is het niet meer de bedoeling dat ze 

samen ’’spelen’’.  Daarna naar de binnenbak, alhoewel zaal een beter woord 

zou zijn, want het ziet er allemaal prachtig uit. Er was een paard aan het 

trainen, Mila vertelde dat ze de trainingen starten met een haf uurtje per dag 

3x per week en naarmate het paard ouder wordt, wordt er vaker per week 

getraind. Met 4 jaar mag een paard  aan kleine wedstrijden mee gaan doen, 

maar er gaan jaren voorbij voordat een paard zover is dat hij aan de grote 

dressuurwedstrijden mee kan doen.  

Als laatste kwamen we in de stal van de fokmerries, ook hier ziet het er 

allemaal mooi uit, er is een douche en warmte lamp aanwezig en om de vliegen 

uit de stal te houden is er een mooi systeem in de stal verwerkt. 

Na een kop koffie/thee met koeken van de Keldonkse bakker bedankte onze 

voorzitter  Mila voor haar rondleiding en ook de andere aanwezige 

medewerkers. Een speciaal woord van dank aan Antoon, het was geweldig dat 

we een keer mochten komen kijken op zijn stoeterij! 
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