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Stal de Oergong maakt 
stap naar hengstenstation
Terwijl andere fokkers een pas op 
de plaats maken, breiden André 
en Gonny Zwaagman-Frieswijk 
van Stal de Oergong in Huins de 
fokkerijactiviteiten juist uit. Sinds 
januari hebben ze twee hengsten 
ter dekking en per april is Stal 
de Oergong een gecertificeerd 
dekstation. ‘Je moet af en toe een 
sprong in het diepe maken. Daar 
ben je ondernemer voor.’
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Het zal menig fokker bekend 

voorkomen: de paardenactivi-

teiten van de familie Zwaagman 

vallen onder de categorie ‘een uit de 

hand gelopen hobby’. ‘Het heeft niets 

meer met hobby te maken’, lacht Gonny 

Zwaagman. ‘We zijn nu van ‘s ochtends 

vroeg tot ‘s avonds laat met de paarden 

in de weer. En soms ‘s nachts ook nog, als 

er een veulen geboren moet worden.’

Zo’n achttien jaar geleden kocht André 

Zwaagman zijn eerste Friese paard: 

Heidi. ‘Een enter, als cadeau voor mijn 

vrouw’, vertelt hij. Aanvankelijk wist 

Zwaagman niets van Friese paarden, 

maar het ras interesseerde hem. Hij ging 

naar de Hengstenkeuring en was 

verkocht. ‘Ik dacht: dat wil ik ook.’ Hij 

begon zich te verdiepen in de fokkerij 

en kocht hun eerste Stamboekmerrie 

Wietske. Daarna volgde Ruurdje (Gouke 

255), de eerste Stermerrie van de 

Zwaagmans. Ruurdje overleed in 2004 

op 26-jarige leeftijd, maar is bij leven 

nog wel Preferent verklaard, nadat haar 

laatste nakomeling Berber fan de 

Oergong (Sander 269) Ster werd.

Het aantal paarden groeide gestaag en 

andré en Gonny Zwaagman hebben 
met De Oergong sinds april een 
gecertificeerd dekstation.

‘Paike-T heeft alles gebracht wat  
een fokker zich kan wensen’
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hun stal aan de Oergongswei in Scharne-

goutum, waar André Zwaagman zijn 

bestratingsbedrijf had gevestigd, werd te 

klein. Ze gingen op zoek naar een grotere 

locatie en vonden de ideale plek in Huins, 

aan de provinciale weg tussen Leeuwar-

den en Bolsward. Hier kochten ze een 

boerderijtje met vier hectare land. De 

stalnaam ‘De Oergong’ herinnert nog aan 

waar het allemaal begon.

Tsjitse 387
‘We zitten hier alweer dertien jaar’, zegt 

Gonny Zwaagman. Naast de boerderij is 

ondertussen een buitenbak en een extra 

stal met kantoor gebouwd. Hier zijn alle 

faciliteiten voor het hengstenstation 

aanwezig, zoals een dekbok en een 

laboratorium. Het hengstenstation werd 

in gebruik genomen toen hun hengst 

Tsjitse 387 (Brandus 345 Sport) in 2001 

werd goedgekeurd voor de fokkerij. 

Tsjitse kwam niet door de afstammelin-

genkeuring en werd daarop verkocht 

naar Zuid-Afrika. Toch is hij nog een 

beetje op het bedrijf aanwezig: zijn 

naam is ingelegd in de bestrating. ‘Hij is 

onze trots.’

De moeder van Tsjitse 387, de Ster 

Preferente Prestatiemerrie Paike-T (Djurre 

284 x Bjinse 241), kan worden gezien als 

de stammoeder van De Oergong. ‘Zij 

heeft ons stammetje gebouwd en ons 

veel geleverd’, zegt Gonny Zwaagman 

liefdevol. ‘Ze heeft ons alles gebracht wat 

een fokker maar kan wensen.’

Paike is moeder van zeven Sternakome-

lingen en dekhengst Tsjitse 387. Laatst-

genoemde leverde haar samen met 

Markus v.d. Oergong (Fabe 348 Sport) en 

Lutske v.d. Oergong (Fabe 348 Sport) het 

predicaat Prestatie op. Vorig jaar werd 

Paike Kroonjuweel, toen dochter Elske 

Stal de Oergong tijdens de fokdag in 

Kootwijk de Ster binnenhaalde. Paike 

was toen al met pensioen en genoot een 

rustig leventje in Huins. Groot was het 

verdriet toen ze in november vorig jaar 

op 24-jarige leeftijd overleed.

Paike is geen eendagsvlieg: dit jaar hoopt 

Zwaagman opnieuw een Prestatiemerrie 

te kunnen bijschrijven. Stermerrie Imma 

(Obe 314 x Lute 304 Sport) is Preferent en 

heeft inmiddels vijf Sternakomelingen en 

één Modeldochter. André en Gonny 

Zwaagman gaan graag naar fokdagen, 

zoals Blauwhuis en Oldeholtpade, maar 

ook wel naar Kootwijk. ‘We hebben niets 

te mopperen en pakken altijd wel een 

Ster. We doen leuk mee’, zeggen ze. ‘We 

hebben al enkele Preferente merries 

gehad en Lutske haalde zes keer achter 

elkaar een eerste premie.’

Fokbeleid samen
De werkzaamheden hebben ze geschei-

den – Gonny gaat over de merries en 

André doet de hengsten – maar het 

fokbeleid bepalen ze samen. En dat levert 

wel eens zware discussies op. ‘Dat hoort 

erbij als je met twee kapiteins op één 

schip zit’, klinkt het nuchter.

De tien veulens die dit jaar zijn en nog 

worden geboren, doen het totale aantal 

paarden groeien tot ruim veertig. De 

merries en veulens lopen op de vier 

hectare bij huis, zodat Zwaagman er 

goed zicht op kan houden en ze de 

paarden ’s avonds binnen kunnen halen. 

Voor de opfok van de jonge paarden 

huren ze nog twintig hectare bij. ‘Het is 

belangrijk dat de dieren beweging 

krijgen, ook in de winter. Daarom 

hebben we ook een grote buitenbak.’

André Zwaagman houdt zich vooral bezig 

met het klaarmaken van de jonge 

hengsten. ‘Dat vind ik prachtig werk’, 

zegt hij. De jonge hengsten worden op de 

Hengstenkeuring verkocht en tussendoor 

worden ook paarden verkocht. Onlangs 

gingen er nog een paar naar Italië, maar 

over het algemeen is de handel rustig. 

‘Het is ook wel eens moeilijk om te 

bepalen welk paard je moet verkopen.’

Extra gas geven
De economische crisis heeft ook invloed 

op de paardenhandel, dat is duidelijk. 

Voor Gonny en André Zwaagman is dat 

echter geen reden om de fokkerij op een 

lager pitje te zetten. Integendeel, ze gaan 

juist extra gas geven. Na de Hengstenkeu-

ring in januari kregen ze de dekhengsten 

Haitse 425 Sport en Teeuwis 389 Sport op 

stal. Het hengstenstation, dat na de 

verkoop van Tsjitse 387 stil lag, kon zo 

weer in gebruik worden genomen.

‘Een paar hengsten op ons station was 

een grote wens en Haitse is altijd onze 

favoriet geweest’, vertelt André Zwaag-

man. ‘Het is een lieve hengst, die ervan 

houdt om te werken en die het leuk 

vindt dat mensen naar hem kijken. 

Paarden die blij zijn, daar houd ik van. 

We willen vooruit in de fokkerij met 

mooie en werkwillige paarden. We 

hebben Haitse zelf vijf keer ingezet en 

dat leverde gelijk vier sterren op.’

Toen Jan Folmer en Aat Both hen de 

gelegenheid gaven om Haitse 425 en 

Teeuwis 389 op hun station te stallen, 

grepen ze die met beide handen aan. Ze 

zorgden ervoor dat het dekstation aan 

alle eisen voldeed en sinds april is het 

een gecertificeerd hengstenstation. De 

combinatie met het bestratingsbedrijf 

zorgt voor lange dagen. André Zwaag-

man laat de hengsten ’s ochtends vroeg 

dekken en gaat dan naar zijn werk. 

Gonny voert de eventuele inseminaties 

uit of maakt bestellingen klaar. Ook 

insemineert André later op de dag soms 

nog.

Bestrating afbouwen
Het is hard werken, maar de blik is strak 

op de toekomst gericht. ‘We willen de 

hengstenhouderij uitbreiden en dan de 

bestrating rustig afbouwen. Het straten is 

zwaar werk, dat ik niet meer in lengte der 

jaren kan blijven doen. Daarom kiezen 

we ervoor om verder te gaan in de 

paarden’, legt hij uit. Zes dekhengsten wil 

hij, ‘en dan het liefst uit eigen opfok.’

Het klinkt ambitieus in een tijd waarin 

het ook in de paardenhouderij econo-

misch niet voor de wind gaat. Maar het tij 

zal keren, verwachten de Zwaagmans. 

‘Een goede fokker fokt door, ook als het 

even slechter gaat. Dat er nu minder 

wordt gedekt is niet goed voor de 

fokkerij. Als straks de vraag weer 

aantrekt, moet je nog wel aanbod hebben. 

We gaan ook niet te rigoureus te werk. 

Ons brood is nu nog de bestrating en dat 

gaan we langzaam afbouwen’, zegt Gonny 

Zwaagman. ‘En wie weet fokken we zelf 

ook eens een mooie hengst’, vult haar 

man aan. ‘Wie niet waagt, die niet wint, 

dat is in alle sectoren zo. Je moet af en 

toe een sprong in het diepe wagen, daar 

ben je ondernemer voor. Crisis of geen 

crisis, ik probeer alles.’

  passie
FO

T
O

: a
R

C
H

ieF D
e O

eR
G

O
N

G

Tsjitse 387 (Brandus 345 sport) is nog een beetje op het bedrijf aanwezig: zijn naam is ingelegd in de 
bestrating.

Het hengstenstation voldoet inmiddels aan alle eisen om gecertificeerd te zijn.

‘We willen zes dekhengsten en het 
liefst uit eigen opfok op ons station’


