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• Norene (Zichem x Purioso) van de Familie Selten uit Gemert werd drie keer 
op rij kampioene op de Dag van het Gelderse paard.  
 

Zichem uit Irene II. De eerste was 
een hengst, maar die kreeg een 
blessure en werd overgedaan aan de 
verzekering. Selten was echter toch 
dusdanig van het eerste Zichem-
veulen gecharmeerd, dat hij het 
besloot nogmaals te proberen. Hij 
hoopte op een merrievelden en kreeg 
zijn zin. In 1995 werd Norene 
geboren.  

Norene groeide uit tot een prachtige 
merrie met maat en formaat en een 
deftig front. Bovendien bleek de vos 
extra te kunnen bewegen. Ze scoorde 
bij de stamboekopname zowel voor 
het exterieur als voor de bewegingen 
heel hoog. Op de nationale Gelderse 
Dag van het Paard was ze bijzonder 
succesvol en werd drie keer op rij 
kampioen en daarnaast ook twee keer 
nationaal kampioen in Ermelo.  
Toch fokte Selten van deze.merrie tol 
nu toe nog maar één veulen. In 
combinatie met de rijpaard 
keurhengst Flemmingh leverde 
Norene in 1999 een bruin 
merrieveulen, dat Serene werd 
genoemd. De merrie is inmiddels drie 
jaar en omdat Selten niet alles aan 
kan houden, wil hij haar wel 
verkopen. "Daarna hebben we haar 
bewust niet meer voor de fokkerij 
ingezet. Ze wordt namelijk door onze 
jongste dochter Willemijn in de 
dressuursport. uitgebracht en daarin 
doet ze hel heel goed. Ondanks dat 
Norene nog maar zeven jaar is, heeft 
Willemijn met haar al tien winst 
punten in de klasse Z1 dressuur 
behaald. Tijdens de laatste drie 
wedstrijden van de wintercompe- 

Dressuur- en ook springpaarden 
uit goed fokkende Gelderse stam  
GEMERT - Het begon in feite allemaal in 1976 met het huwelijk van 
Piet en Lenie Selten- Swaanen uit Gemert. Bij wijze van huwelijksca-
deau kreeg het paar van de ouders van Lenie een door hen gefokt 
merrieveulentje cadeau. Piet en Lenie Selten noemden deze dochter 
van de Engels volbloed hengst Wahtamin xx destijds Swaasel, een 
samentrekking van de achternamen van beide echtlieden.  

Swaasel werd door het echtpaar 
Selten ingezet voor de fokkerij. Zij 
fokten onder andere in combinatie 
met Farn een hengstveulen van haar, 
dat onder de Zwitser Aloïs Fuchs 
naam kreeg in de internationale 
springsport. Deze Sandrigo werd 
bovendien goedgekeurd voor de 
fokkerij in Zwitserland.  
Nadat Swaasel verschillende veulens 
had gebracht bij de Familie Selten, 
ging de merrie weer terug naar de 
ouders van Lenie in Aarle-Rixtel. 
Zelf hielden ze dochter Zsa Zsa (v. 
Gondelier) aan en zette daar de 
fokkerij mee voort. Zowel Swaasel 
als Zsa Zsa hebben op grond van hun 
afstammelingen het predikaat 
prestatie verworven.  

"Mijn zwager Harry Swaanen heeft la-
ter nog een merrieveulen van Purioso 
gefokt uit Swaasel. Deze Iris liep lan-
delijk Z springen onder Maarten van 
den Bosch, toen de internationale 
springruiter Geoff Billington interesse 
toonde voor dit paard. Hij heeft haar 
aangekocht en als acht- of negenjarige 
heeft dit paard nog een keer goed ge-
presteerd in de proeven voor jonge 
paarden tijdens het concours hippique 
in Valkenswaard. Daarna is ze uit 
beeld geraakt", weet Piet Selten te 
vertellen.  
Aan Swaasel werd het predikaat pres- 
tatie toegekend, op grond van de pres- 
taties van Sandrigo, Iris enZsaZsa. De 
keur prestatie merrie Zsa Zsa leverde 
Heraut (v.Zandigo), die acht winst- 
punten haalde in de Z2 dressuur, 
Impo-  
 

sant (v.Purioso), die het tot Z 
springen bracht en Kazsazsa 
(v.Belmondo), die Zl dressuur met 
een winstpunt is. "Jammer genoeg 
heb ik uit het lijntje Irene, Swaasel, 
Zsa Zsa niets over kunnen houden. 
Dat is jammer, want het gaat om drie 
prestatiemerries op rij", aldus Selten. 

Irene 
Swaasel werd destijds door de 
Familie Selten bij de ouders van 
Lenie omgeruild met haar moeder, 
de keur prestatie merrie Irene. Zij 
werd door Selten nog jaren voor de 
fokkerij ingezet. Ze bleek een harde 
en zeer vruchtbare merrie te zijn. Op 
haar drieëntwintigste leverde lrene 
haar laatste veulen en ze overleed 
uiteindelijk op negenentwintigjarige 
leeftijd.  
Irene was een diep doorgefokte Gel-
derse keurmerrie van Cehadee (v. 
Wachtmeester). Irene's moeder is de 
ster preferente Ebora, een dochter 
van de preferente Oregon uit Rebora. 
Deze Rebora was ingeteeld op Dom-
burg. Zelf had zij namelijk Romburg 
(v.Domburg) als vader, terwijl haar 
moeder Lebora de slechts enkele 
jaren ingezette Fantast (Ot van 
Wittenstein x Domburg) als vader 
had.  
De lijn gaat verder terug op Cebora,
een dochter van Sultan II en de in
1927 bij C. van IJzendoorn uit 
IJzendoorn geboren Ogeertje 
(v.Faribo). Ogeertje is destijds door 
haar fokker genoemd naar haar 
moeder Geertje V.   

• De keurmerrrie Norene bracht in 1999 een merrieveulen van de rijpaard 
keurhengst Flemmingh (v. Lacapo), dat Serene genoemd werd.  

Irene 11 
Bij de geboorte van het laatste 
veulen van Irene was het alfabet 
precies een keer rond en dus werd 
het laatste veulen Irene 11 gedoopt. 
Zij is een dochter van de keurhengst 
Purioso. Piet Selten liet haar als 
Gelders paard inschrijven. Inmiddels 
is de nu twaalfjarige Irene 11 keur en 
preferent. De merrie is nooit in de 
sport uitgebracht, maar legde wel 
een IBOP rijpaardenproef af onder 
Maarten van den Bosch en die 
leverde haar 71,5 punten op. Irene 11 
leverde al negen veulens en er is een 
tiende op komst. 

Van deze hulpboekmerrie is bekend 
dat zij Adonis als vader had en een 
schimmel als moeder.  
Ook deze Irene voerde het predikaat
prestatie. Bravour (v.Ivanhoe) werd 
M2 dressuur, zijn volle broer Cesar 
be- haald in de klasse Z dressuur 
zeven winstpunten en Ubora 
(v.Wathamiri xx) werd zelfs op 
internationaal niveau in de springsport 
uitgebracht.

"We brachten haal- als tweejarige al 
voor het eerst bij de hengst. Het eerste 
veulen dat Irene dus al als driejarige 
bij ons bracht is een zoon van 
Goodwill. Hij heet Landlord en is nog 
altijd in ons  bezit. Als vierjarige werd 
hij op de centrale keuring van Veghel 
op kop geplaatst in de rubriek voor 
vier- tot en met zevenjarige ruinen. 
Een jaar later eindigde hij in de 
voorselectie voor de Pavo Cup 
vooraan en mocht hij naar Ermelo. 
Daar kwam hij toen dressuurtechnisch 
nog wat te kort. Inmiddels loopt 
Landlord onder onze oudste dochter 
Aafke Z2 dressuur", vertelt Selten. 
Daarna fokte Selten twee veulens van  



 

• Royal lrene (Kennedy x Purioso) werd vorig jaar op de nationale keuring in 
Ermelo bij de driejarige rijpaarden zesde in haar groep,  

titie voor Gelderse paarden werd ze 
alle zes keer eerste. Op dit moment 
zijn ze bezig om haar de wissels te 
leren", vertelt Selten.  
Overigens is het rijden voor beide 
amazones soms moeilijk te combine-
ren met hun overige bezigheden. De 
2l-jarige Willemijn studeert pedago-
giek in Nijmegen, maar woont huis 
om te kunnen rijden. De 23-jarige 
Aafke is al afgestudeerd 
bedrijfskundige, maar heeft sinds 
kort een drukke baan. Het zijn dus 
echte amateurs, maar wel heel 
fanatieke. 
Na de geboorte van Norene koos Piet 
Selten er voor om Irene II weer bij 
een rijpaardhengst te brengen. Deze 
keer werd het Junior STY. Daarvan 
werd een hengstveulen geboren, 
maar die is door Selten verkocht. 
Daarna werd Irene bij Kennedy (v. 
Ferro) gebracht en uit die combinatie 
werd de bruine Royal Irene geboren. 
Vorig jaar werd ze als rijpaard 
aangeboden voor de stamboek-
opname. Ze scoorde hoog en werd 
uitgenodigd voor de nationale 
merriekeuring. Daar eindigde ze in 
haar  

groep op de zesde plaats. 
"Het is de bedoeling dat Royal Irene 
straks ook in de sport wordt uitge-
bracht. Als zij namelijk M dressuur 
met vijf winstpunten is, dan wordt 
Irene prestatie, We hebben Royal 
Irene daarom expres niet bij de 
hengst gedaan", legt Selten uit.  
In 1999 werd Irene net als dochter 
Norene bij Flemrningh gebracht en 
ook zij bracht van deze hengst een 
merrieveulen Selten's Irene. Net als 
Serene is ook Selten's Irene nu te 
koop.  
Irene bracht in 2000 een 
merrieveulen van Krack C, dat Tip 
Top Irene heet. Zij wordt door Selten 
aangehouden. Ook vorig jaar werd 
een merrieveulen geboren, maar 
deze dochter van Goodtimes is 
inmiddels verkocht. Irene is nu ook 
weer drachtig van Goodtimes. De 
laatste jaren heeft Selten dus met 
lrene alleen in de rijpaardrichting 
gefokt. "Ik wil wel weer een keer 
terugfokken met een Gelderse 
hengst, maar ik weet nog niet met 
welke. De keuze is vrij heperkt en ik 
moet het gevoel hehhen dat het echt 
past", aldus Selten. 


