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Ga dan naar de volgende
hengstenshows!
29 februari
19.30 uur, Lunteren
De Nieuwe Heuvel

22 augustus
Fokdag Blauwhuis

***
14 maart
19.00 uur, Sint Nicolaasga
PSV De Oorsprong

Nieuwe leden

***

L. de Boer, Oosterend
D. Hofstra-Wakker, Slappeterp
Fam. N.H. Galema, Easterein

21 maart
20.00 uur, Siegerswoude
Stal de Mersken
***
27 maart
19.30 uur, Ede
Gebroeders van Manen

Foto
voorblad

***
04 april
19.30 uur, Harich
Manege Gaasterland

Fayke B.

Zestig jonge hengsten stuurde de hengstenkeuringsjury
naar de voorrijdagen. Deze
Fayke B. (Markus 491 x Tsjalle
454) is daar één van.

***
13 april
12.00 uur, Lunteren
De Nieuwe Heuvel
***
19 april
14.00 uur, Beek en Donk
Hestegaarden
***
FOTO: JOHANNA FABER

Ereleden
Wybren Jorritsma Harich
Frans Smits
Sondel
Henk Dijkstra
Workum

INHOUD

Na de hengstenkeuring
nog een keer Friese dekhengsten zien?

27 april
14.00 uur, Kollumerzwaag
Hengstenhouderij Bosma

AGENDA
Algemene Ledenvergadering, 13 maart 2020
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.
7.		
8.		
9.		
10.

Opening
Mededelingen/Ingekomen stukken
Financiën
Jaarverslag
Bestuurzaken: herkiesbaar Obe Mous
Commissies: contactcommissie/redactie
Fokdagen 20 en 22 augustus 2020
KFPS en fokkerijzaken
Rondvraag
Sluiting

Na de vergadering:
RALPH VAN VENROOIJ - HOOFD FOKKERIJZAKEN VAN
HET KWPN
RALPH NEEMT ONS MEE IN HET KEURINGS- EN FOKKERIJBELEID VAN HET KWPN. WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN?
WAAR LIGGEN DE UITDAGINGEN? EN HOE GAAT HET
KWPN HIERMEE OM?

Bitekopteamen
De skiednis moat einliks sichtber bewarre bliuwe. Eartiids giene de
greidboeren yn ‘e hjerst mei hynder en wein nei de bouboer ta om de
bitekoppen op te heljen. Mar de jaachline knippen giene dan wol gauris
los. Om’t hynder fan dy koppen friet. Doe hat ‘De Boer ût Ljouwert’ in
aparte team makke mei frjemde knippen dy’t net maklik los giene. No
ha ik wol 4 fan dy bitekopteamen mar gjin jaachline mei de frjemde
knippen. Wa kin Hessel helpe om oan san ding te kommen?
Hessel Bouma, Turns
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Voorwoord voorzitter
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Jaarverslag
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Alrako dressuurdata

11

Hengstenkeuring

16

Geselecteerde jonge hengsten

50

Frits de Jong geridderd

55

Obe Mous fokker van het jaar

58

Wibout 511 en Arent 515

61

Busreisje kerstveiling

63

Feestavond

65

Regio/ledenraadsvergadering

66

Fokkerscafé

69

Friesian Talent Cup

70

Wedstrijdpraat

VOORWOORD

F O K DO E L
John Deere partner in uw regio
Wij kunnen u voorzien in:
•

Verkoop

•

Reparatie

•

Onderhoud

In onze werkplaats of bij u op locatie.

Regiodealer van Trioliet
RosierGreidanus is door Trioliet aangesteld als regiodealer voor een groot deel van Friesland. Hierdoor kunnen wij
voermachines leveren in alle soorten en maten om aan ieders wens te kunnen voldoen!

VOOR EEN MACHTIGE JCB
Joure (0513) 41 71 31

www.martienvisser.nl

•

Mengwagens, verkrijgbaar van 5 tot 52 m3

•

Zelfrijdende mengwagens, verkrijgbaar van 12 tot 24 m3

•

Kuilvoersnijders

•

Blokkenwagens

Zunhammer mesttanken
RosierGreidanus is importeur van Zunhammer, de mesttanken van Zunhammer bieden
onder andere het volgende:
•

Licht gewicht door kunststof tank

•

Verkrijgbaar van 6 t/m 30 m3

Naast de mesttanken kunnen wij ook mestinjecteurs van Tjalma leveren.

Contactgegevens
Adres: Sint Michaelsberch 2a

8831ZM Winsum

Werkplaats: 0517-341800

www.rosiergreidanus.nl

info@rosiergreidanus.nl

Verkoop
Wietze Rosier: 06-52505726

Siebren Greidanus: 06-1950234

Willem Ludema: 06-20569745

Onderlinge Paardenverzekering
Wymbritseradeel, Sneek e.o.

Wij verzekeren graag uw kostbaar bezit.

Wist u dat wij gemiddeld 30%
goedkoper dan vergelijkbare
paardenverzekeringen zijn?
Vraag onze taxateurs naar onze scherpe premies.

Informeer ook naar onze
drachtigheidsverzekering tegen zeer gunstige condities.

Persoonlijk
Deskundig
Klantvriendelijk

www.paardzeker.nl

Wat hebben we weer genoten van onze “bijna”
mooiste dag van het jaar. De hengstenkeuring in
Januari was weer een groot succes! Mooie showavonden, prachtige hengsten, veel mensen en
een uitstekende sfeer. Ja, nog steeds, ons Friese
paard “vaart wel”! Zo’ n succes, dat je bijna zou
denken, waar maken we ons druk om!
Niets is minder waar, het aantal
dekkingen is stabiel, stijgt slechts
heel lichtjes. Hoe kan dat dan
toch, is fokken te duur, worden we
toch nog te weinig geïnspireerd,
blijft de handel wat uit of hebben
we gewoon geen ruimte om
paarden te houden? Met grote
fokkers die langzaam ophouden
baart dit toch wel enige zorg.
We hebben fokkers nodig om
een gezonde fokkerij te kunnen
houden!
In februari hebben we een
thema-avond gehouden om
deze onderwerpen met elkaar
te bespreken. Een avond gericht
op de toekomst, op zoek naar
wat de jonge fokker boeit. Een
avond waar bleek dat de oudere
fokker onmisbaar is. “Jonge
fokker zoekt oudere fokker”,
luidde de uitkomst, vooral
gericht op kennisoverdracht.
Opvallend was de eensgezindheid
over ons fokdoel die een grote
inspiratiebron voor ons is.
Men is kritisch op de uitvoering
van het keuringsbeleid. Hoe kan
er zoveel commotie ontstaan over
de goedkeuring van hengsten?
Natuurlijk zijn we het langs de
baan wel eens niet eens, dat
mag, maar zoveel discussie over

de goedkeuring van hengsten
hebben we sinds de “witte haren”
niet meer gekend. Procedureel
is het goed gegaan, roepen we,
maar hoe kunnen we dan zo
verstrikt zijn geraakt in onze eigen
reglementen?
Immers, we hebben een fokdoel,
dit is onze “bijbel”, een fokdoel
waarover we het zo met elkaar
eens zijn. Een fokdoel waarin
staat dat we een gezonde fokkerij
willen, o.a. letterlijk omschreven
als;
,,In de fokkerij van Friese paarden
worden hoge eisen gesteld aan
de volgende kenmerken die
gezamenlijk bepalend zijn voor
de vitaliteit en gezondheid:
geen erfelijke afwijkingen,
vruchtbaarheid (hengsten en
merries) en vitaliteit (duurzaam en
gezond).”
Inderdaad, “geen erfelijke
afwijkingen”, hoe kan het dan
toch dat we wel een verhoogd
risico nemen om een erfelijke
afwijking in onze populatie te
fokken? We verschuilen ons
achter reglementen, in plaats
van dat we zeggen, “dit is fout
geweest”!

Het blijkt wel weer hoe belangrijk
een (fok) doel is. Een gezamenlijk
doel motiveert en inspireert. Hier
staan we met zijn allen voor. Als
we dit ook allemaal uitstralen,
houden we een prachtige
toekomst van ons Friese Paard!
Dit nummer staat bol van onze
successen van de afgelopen
periode. Een extra dik nummer
waarin alle aangewezen hengsten
uit ons fokgebied aan bod komen.
Daarnaast veel andere successen,
waaronder de fokker van het jaar
2019, wederom uit ons fokgebied!
Obe Mous en anderen, proficiat!
Iedereen veel leesplezier en tot
snel!

FF It Fryske Hynder
Roelof Bos
Foarsitter
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JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

JAARV ERSL AG

F OKVER EN I G I N G “IT F R YS K E H YND E R ”
Het jaar 2019 is in alle opzichten
een succesvol jaar geweest voor
onze Fokferiening ‘It Fryske Hynder’. Vele geslaagde activiteiten en
veel behaalde successen rondom
‘us Swarte Goud’.
2019 startte met een algemeen
en een reserve kampioen hengstenkeuring en een bekroonde
fokker. Het jaar werd afgesloten
met 6 goedgekeurde dekhengsten,
waarvan er 2 deel uitmaken van
onze fokvereniging. In de tussenliggende periode zaten wij bepaald
niet stil en waren er nog veel meer
hoogtepunten. Stuk voor stuk zijn
wij ontzettend Grutsk op al deze
mooie momenten!
We nemen u in vogelvlucht mee
door het jaar 2019:

DE PAARDEN:

de KFPS Hengstenkeuring, januari
2019
De uit ons fokgebied afkomstige
hengst Jurre zette in Leeuwarden
niet alleen het Kampioenschap
Jonge Hengsten op zijn naam,
maar werd ook nog eens uitgeroepen tot algemeen kampioen. De
reserve titel (zowel bij de jonge
hengsten als bij het algemeen kampioenschap) werd op naam gezet
door de Hengst Markus.
Tevens werd tijdens dit evenement
bekend gemaakt dat Hindrik Kuiper
uit Easterein de titel Fokker van
het Jaar 2018 in ontvangst mocht
nemen. Een prachtige bekroning
op alle successen van zijn fokkerij.
Fokdag Sint Nyk, 22 augustus 2019
Het was een mooie zomerse dag
en de keuringsbanen bij De Oor-

sprong lagen er weer prima bij.
De resultaten vielen echter wat
tegen: Zeven van de vijfentwintig
3-jarige merries behaalden het
sterpredikaat, waarvan één, Bente
fan Bloemhof, met een 1e premie.
Wilma Diana A.B. en Yris Vemke J
kregen een 1e premie opgespeld
bij de groep 4 tot 6-jarige stermerries. Zeven hengstenveulens en elf
merrieveulens ontvingen een 1e
premie.
Fokdag Blauwhuis, 24 augustus
2019
Onder grote publieke belangstelling en met tropische temperaturen werd Syanke fan Synaeda
deze dag tot Algemeen Kampioen
uitgeroepen. Veertien van de drieëndertig 3-jarige behaalden het
felbegeerde sterpredicaat, waarvan drie met een eerste premie!
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De jeugdrubrieken waren gevuld
met kwaliteitspaarden uit ons
fokgebied. Bij de oudere stermerries kregen er acht een uitnodiging
voor de Centrale Keuring. Er was
een grote groep van negentien
kroonmerries, waarvan acht een
uitnodiging kregen voor de Centrale Keuring. Tien hengstenveulens
en zeven merrieveulens ontvingen
een 1e premie.

Afsluiting 2019
Zaterdag 16 november kregen
in totaal zes Friese hengsten een
dekvergunning toegekend. Twee
van deze hengsten zijn gefokt door
een lid van onze fokferiening. Leny
Haytema fokte Wibout 511 uit haar
ster en preferente merrie Estelle
van de Strubbenhof. De familie
Dijkstra fokte Arent 515 uit stermerrie Marije van Dijkstra State.

In het middagprogramma was
er een show van viertal Nemo’s
Bern met een kür op muziek.
Aansluitend was er ruimte voor
de tuig- en menrubrieken, met als
topper de Jeugdrubriek. De finales
van het bestgaand rijpaard kende
óók paarden met veel talent voor
de sport. Met het zingen van het
Friese volkslied door het Duo Doublon na afloop van de schitterende
rubriek tweespan voor de sjees
werd het officiële gedeelte van de
zeer geslaagde 68e Fokdei afgesloten. In de feesttent werd na afloop
nog een gezellig feestje gevierd. De
zangeressen van Duoblon zorgen
ervoor dat de voetjes van de vloer
kwamen.

(voor en door) DE LEDEN:
Winteractiviteit, februari 2019
Clinic tuigen versus dressuur door
Susan Bouwman. Susan gaf onze
leden, die met velen aanwezig
waren, de nodige tips en trucs voor
het klaarmaken van tuig- en dressuurpaarden.
de Algemene Ledenvergadering,
maart 2019
In het openingswoord van de
voorzitter werden alle successen
van onze leden benoemd. Daarna
was het tijd voor de financiën:
de kascommissie gaf een positief
advies en de leden stemden in met
de cijfers. De redactie werd in het
zonnetje gezet voor het maken van

het mooie Meidielingsblêd.
Er waren bestuurswisselingen, Joke
Heida gaat voor een 2e termijn als
secretaris, zij plakt daarmee nog
eens 5 jaar vast aan haar huidige
bestuursperiode. In het Brede Bestuur (de contactcommissie) waren
er dit jaar geen wisselingen, maar
er is voor gekozen om het Brede
Bestuur te versterken met Jelte Eppinga, Grytsje van der Zee-Van der
Wal en Janneke Hoekstra-Bootsma.
Na het officiële programma gaf
Tineke de Haan van EquiLife een
zeer boeiende en interessante
presentatie over de vruchtbaarheid
en mogelijkheden van embryo’s bij
paarden.
Excursie, maart 2019
Dit jaar stond een bezoek aan Stal
van’t Lansink van Rinus Loman en
Carla Nijdam, met o.a. de bekende
Kroonmerrie Pleun van ’t Lansink
op het programma. In de middag
hebben we een bezoek gebracht
aan Stal de Mersken in Siegerswoude om de nakomelingen van
Jehannes 484 te beoordelen. We
spreken van een geslaagde excur-
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sie met een super ontvangst op de
beide locaties.
Veulenbeoordelen, mei 2019
De gezamenlijke studieclubs waren
in het kader van het jaarlijkse
veulenbeoordelen te gast bij de
familie Kuiper in Easterein. De
veulens werden beoordeeld door
Piet Bergsma en Wieneke Blom.
De opkomst was prima en is er
onderling weer veel visie en kennis
uitgewisseld.

Feestavond, november 2019
Dankzij het Brede Bestuur kunnen
we spreken van een mooie en
gezellige avond. De kampioenseigenaren kregen het felbegeerde
bord uitgereikt. Onder het genot
van een drankje werd onze kennis
getest van onder andere “It Fryske
Hynder”, met afloop muziek van
Roel & Marty.
Excursie, december 2019
Na vele jaren van afwezigheid
stond dit jaar weer de Kerstveiling

ondersteund door de leden van het Er wordt door iedere serieuze
Friese paardenliefhebber hard geBrede Bestuur en de redactie.
werkt om in het verleden behaalde
We zijn een spreekbuis richting het successen te evenaren of zelfs te
KFPS. Signalen worden doorgeleidt overtreffen. Dagelijks zijn al onze
leden actief met de Friese paarden,
naar het KFPS, we proberen het
dat is wat ons bindt.
stamboek naast de ledenraad ook
vanuit de fokvereniging scherp te
We hebben gezamenlijke ambihouden.
ties met ons ‘Swarte Goud’. En we
Met zijn allen hebben we als doel
doen met zijn allen wat er voor
een inspiratiebron te zijn voor de
nodig is. Van het schoonmaken van
fokkerij van ons Friese Paard.
stallen tot het optimaliseren van
Blik op de toekomst
trainingsarbeid en van het uitplui-

in Mariënheem op de agenda. We
zijn met een bus vol belangstellenden naar Mariënheem afgereisd om deze unieke veiling bij te
wonen.

HET BESTJOER
Als bestuur zijn we naast de reguliere bestuurszaken belast met
de organisatie van de fokdagen,
winteractiviteit(en), de excursie
en de algemene ledenvergadering.
In al deze zaken worden wij goed
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zen van stamboeklijnen tot het
doorrekenen van kostenplaatjes.
De Fokferiening ‘It Fryske Hynder’
is trots op zoveel ambitie en nijverheid, die zich al 68 jaar lang keer
op keer uitbetaald. Nog altijd werken we met een grote enthousiaste
club mensen aan hetzelfde doel:
de bevordering van de fokkerij van
het Fries paardenras. Afgaande op
de betrokkenheid en de mooie resultaten zien wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet!
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De Plattelandsmakelaar
voor dorp en platteland

HENGSTENKEURING

M AT T H YS 504 N I E U W E K A MPIOE N

Deze makelaardij is onderverdeeld in :
mijnWoonboerderij.nl
voor aan- en verkoopbemiddeling van woonboerderijen, zorgboerderijen en paardenobjecten
mijnStreekwoning.nl
voor aan- en verkoopbemiddeling van mooie objecten binnen- en buiten
de bebouwde kom in landelijk gebied
Agrimakelaardij
voor aan- en verkoopbemiddeling van vrijkomende agrarische bedrijven,
cultuurgrond en manegebedrijven
Ook verzorgen wij taxaties van agrarisch-, landelijk- en hippisch onroerend goed.
Voor o.a. aan- en verkoop, financiering of rente aanpassing, staking bedrijf en erfbelasting

Ik kom graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek

Tekst: Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber

de

Plattelandsmakelaar
gecertificeerd en gespecialiseerd
op het platteland
Henriëtte Meinsma
tel: 06-20320838
info@plattelandsmakelaar.nl

plattelandsmakelaar.nl

Henriëtte Meinsma

●

Tel. 06-20320838

Het Friese paard is mooi,
fier en geeft veel emotie. Dit
laatste merken we regelmatig
op verschillende momenten;
bij huldigingen, op keuringen,
bij geboortes van veulens of
bij goede sportprestaties, om
maar eens wat te noemen.
De hengstenkeuring 2020

stond dit jaar weer bol van
de mooie en soms toch zeker
ook emotionele momenten.
Met een lach maar ook een
traan werden we dit jaar
weer op professionele wijze
door Bert de Ruiter door ‘de
mooiste dag van het jaar’
geloodst.
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020
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HENGSTENKEURING

Grote belangstelling

Het KFPS zit qua belangstelling
voor deze mooiste dag van
het jaar nog steeds in de lift.
Kaartjes voor de zaterdag
zijn door eigen leden al vlot
aangekocht waardoor er voor
de ‘niet-leden’ enkele weken
na de openstelling van verkoop,
nog maar weinig overbleef.
Daags voor de hengstenkeuring
kon men vooral via social
media toch nog vaak wel aan
een toegangskaartje komen
overigens. Dat nu niet alleen
de zaterdag al ruim vooraf was
uitverkocht maar ook de beide
Friesian Proms-showavonden
geeft aan dat het Friese
paard nog steeds enorme
belangstelling geniet.

Nog meer huldigingen

Gouden KFPS spelden waren
er voor oud-voorzitter Bert
Wassenaar en aftredend
inspectielid Louise Hompe. De titel
tot ‘Paard van het jaar’ viel Elias
494 ten beurt. Samen met rijder
Marc-peter Spahn zorgt hij voor
baanbrekend werk in de hogere
regionen van de dressuursport
en ook voorzichtig aan steeds
meer internationaal. Niet alleen
Elias 494 kreeg derhalve lovende
woorden toegespeeld, ook zijn
ruiter, kreeg dat!

Jubileumeditie
De Friesian Proms kende in haar huidige opzet een lustrum. De vijfde editie bestond uit een gevarieerd en aantrekkelijk opgebouwde
show. Hoogtepunt was zonder meer het optreden de Franse Flying
Horseman Lorenzo. Wat hij met zijn schimmels en zwarten liet zien
was ongekend. Maar ook de andere paardenacts zaten goed in elkaar
en hadden af en toe verrassende onderdelen die we nog niet eerder
zagen. Ook de muzikale omlijsting van de showavond met Helmut
Lotti, Marcel Veenendaal en Elske deWall spraken de meeste mensen
wel aan.

Jonge hengsten
kwaliteitsvol

In de strijd tussen de KFPS
stamboekhengsten richting een
plekje naar de kampioenskeuring
bleken vooral in de groep voor
oudere hengsten de jonkies het
meest aansprekend. Jehannes
484 liep er in zijn eerste ronde
al meteen sterk uit en dat
deed Fonger 478 ook. Andere
kampioenkandidaten Tsjalle 454,
Wimer 461, Beart 411 en Michiel
442 verdienden ook zeker hun
plekje aldaar, maar Jehannes 484
bleef het beste doorgaan en liep
met ruime bewegingen en een
mooi front naar de kampioenstitel
bij de oudere hengsten met de
verrassend goed lopende Fonger
478 als reservekampioen naast
hem.

Feestbeesten

In 2020 vieren twee
boegbeelden van het KFPS een
heugelijk verjaardagsfeestje.
Ulke 338 gaat het jaar in als
dertigjarige! Over duurzaamheid
gesproken! Lijfelijk aanwezig
was hij niet, maar aan de hand
van een kort filmpje werd er
wel even stil gestaan bij deze
mijlpaal.
Publiekslieveling ‘The King’
Jasper 366 zorgde echter voor
de grootste emotie. Hij is 25
jaar geworden en nam afscheid
van het grote publiek. Jasper
366, samen met de familie
Wijma raakten de mensen, maar
andersom ook.

“en u maakt dat nog meer
bijzonder door uw emotionele
reacties op de tribune. Wij
willen uw daarvoor bedanken.
Wij danken ook de voorbrengers
die Jasper zo vakkundig op de
hengstenkeuringen showden
zodat jullie als publiek al
applaudisserend op de banken
gingen staan. Wij als familie
worden daar heel emotioneel
door geraakt en dat u dat
allemaal doet voor onze
Jasper….bedankt!” zo sloot
Teake Wijma zijn speech af.

“Het is een grote eer om 25 jaar
eigenaar van Jasper te zijn”

Ridder

Emotioneel werden ook Frits en
Rinskje de Jong nadat ze beide
enorm werden verrast door
burgemeester Fred Veenstra
die namens Zijne Majesteit
de Koning, Frits een lintje
mocht opspelden. De man uit
Tjerkgaast gaat voortaan als
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau door het leven. Het
echtpaar werd rondgereden
in een landauer gereden door
dochter Setske de Jong met
naast haar zus Afke de Jong.
Voor de wagen liepen Yde (v.
Norbert) van Setske de Jong en
Marcus (v. Mewes) van Frits zelf.
Meer over Frits de Jong en zijn
pas verworven titel verderop in
dit blad.
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Ontwikkelingen volgen

Hoe hebben de jongere hengsten
van het KFPS zich ontwikkeld het
afgelopen jaar? Een vraagstuk
waar menigeen graag zelf getuige
van wil zijn op de keuring. Aan
het eind van de keuringsdag kan
geconcludeerd worden dat de
meeste hengsten zich heel positief
hebben ontwikkeld en zijn ze veelal
mooie vaderdieren geworden.
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Jurre 495 en Menne 496 waren
nauw aan elkaar gewaagd en
lieten zich heel sterk zien. Nane
492 en Markus 491 als kopstukken
van hun jaargang bewezen diens
kwaliteiten waarbij Nane 492 dit
jaar wel echt heel sterk kwam
opzetten. Matthys 504 en Teun
505 lieten zich eveneens subliem
zien en ook Tymen 503 ontwikkeld
zich als een sterke hengst. Tiede
501 ging uit zijn groep ook mee
naar de kampioenskeuring.
Uit de allerlaatste lichting, de

gevarieerde lichting waar de
tongen na het uitbrengen van de
beoordelingsrapportages nog eens
flink los gingen, kwamen Auwert
514 en Arent 515 als beste twee uit
de bus. In de kampioensring bleven
Menne 496, Matthys 504 en Nane
492 uiteindelijk over en pakte
Matthys 504 met zijn hele sterke
bewegingen de kampioenstitel bij
de jongere hengsten met Nane 492
naast hem. Dit zelfde duo pakte
ook in deze volgorde de titels in
het algemeen kampioenschap.

Ongelofelijk
“Het is niet te bevatten dit” zegt fokker Stan Derksen nadat zijn
fokproduct Matthys 504 het oranje lint kreeg aangehangen. Met de
nodige hartkloppingen aanschouwde de jonge fokker de prestaties
van de kampioenskandidaten en wist dat hij zelf rustig moest blijven
om stalgenoot Menne 496 als voorbrenger ook goed door de baan te
loodsen. “Ongelofelijk dit”. Trots stond hij gezamenlijk met zijn ouders
en opa en de hele familie van Manen naast Matthys alles over zich
heen laten komend. De felicitaties, de media en natuurlijk het volkslied.
Matthys 504, door velen al getipt als potentiele opvolger van Jurre 495
slaagde erin de hattrick van de drievoudige kampioen te doorbreken.

HENGSTENKEURING

Nieuwe opzet

Het traject van eerste, tweede
en derde bezichtiging van jonge
hengsten richting Centraal
Onderzoek is dit jaar ietsje
aangepast. Het systeem is nog
als pilot ingevoerd en zal na
deze proef worden geëvalueerd.
Aan de eerste bezichtiging is
niet getornd, maar de tweede
bezichtiging heeft een heel
ander karakter gekregen. De
doorverwezen jonge hengsten
werden in Leeuwarden nu niet
meer in de kooi gepresenteerd
maar aan de hand in een ruime
driehoeksbaan. Een derde
bezichtiging komt te vervallen.
De doorverwezen hengsten
mogen zich in de maanden juni,
juli en augustus meldden bij
de voorrijdagen. Een verdere
selectie zal tijdens deze dagen
plaatsvinden richting het CO.
Na de tweede bezichtiging
kregen 58 hengsten een
doorverwijzing. Op de na- en
herkeuring kwamen hier nog
twee hengsten bij.

Sporthengsten

Een drietal presentatieblokjes
met Sport-Elite hengsten
kwam de afwisseling in de
programmering ten goede.
Hengsten die soms aan de hand
of in de lange lijnen niet altijd
heel fraai uit de verf komen,
kunnen op deze manier toch
hun kwaliteiten laten zien.
Eise 489 mocht voor de vierde
keer op rij de Silver Bowl in
ontvangst nemen als winnaar
van de hengstenrubriek voor de
sjees.
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voorrijdagen. Voor Feike breekt
nu een onzekere tijd aan. Want ja,
eigenlijk wilde hij de hengst straks
gewoon gebruiken voor de tuigsport!

Zestig hengsten geselecteerd voor de voorrijdagen
De pilot van de drie bezichtigingen richting het Centraal Onderzoek welke dit jaar van start ging leverde
van de eerste bezichtiging naar de tweede bezichtiging ruim 100 doorverwijzingen op. Uiteindelijk
kwamen er 96 op de tweede bezichtiging en heeft de hengstenkeuringsjury inclusief de na- en herkeuring
uiteindelijk 60 hengsten doorverwezen naar de voorrijdagen. Maar liefst 20 hengsten zijn gefokt en/
of in eigendom van leden van onze fokvereniging. De redactieleden zetten al deze hengsten even in het
zonnetje en maakt een beetje beter kennis met de hengst en diens fokkers en/of eigenaren.

ALPHYR WALDMAN
Tsjalle 454 x Harmen 454
Fokker
Ytzen de Vries, Drogeham
Eigenaar
Feike Holtrop, Baaium

Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber

Zelf gaan trainen

Alphyr Wâldman is een poosje bij
Age Okkema op stal geweest om
te worden beleerd voor de wagen
en onder het zadel. De hengst zal
de komende periode weer terug
naar Baaium gaan zodat Feike er
zelf mee zal gaan trainen. “Het is
dan echter wel de bedoeling dat
de hengst 1x per week naar De
Mersken gaat om ook onder het
zadel te worden doorgereden. De
komende maanden zal blijken of
Alphyr verder het traject in gaat of
straks toch lekker bij Holtrop mee
naar concoursen mag gaan. Of
misschien wel een combinatie van
die beide.

Goed kantelen

model. Hij heeft een mooi front
met veel uitstraling. Hij heeft een
Aangekocht als potentieel
extra draf met veel houding. Alphyr
tweespanmaatje voor Jasper fan
is gefokt door Ytzen de Vries uit
‘e Stjelpdyk, maar inmiddels wel
één van de zestig hengsten die zich Drogeham. Hij komt uit de voorlopig kroonmerrie Xaphyre Dame.
mag melden bij de voorrijdagen.
Deze vierjarige zoon van Tsjalle 454 Deze merrie is geboren in 2007 en
uit Harmen-dochter Xaphyre Dame heeft inmiddels vijf geregistreerwerd in december 2018 door Feike de nakomelingen. Tweemaal in
combinatie met Reinder 452, 1x
Holtrop aangekocht via Albert
Minkema. De twee spraken tijdens Tsjalle 454, 1x Alwin 469 en 1x Eise
489. Zoon Myrakel (v. Reinder 452)
het concours in Drogeham al over
kreeg als veulen een eerste premie
de toen nog jonge Alphyr. “Ik heb
en is later ster verklaard en mocht
wel eentje voor je”, had Albert
naar de tweede bezichtiging.
gezegd en een aantal weken later
Moeder Xaphyre Dame werd in
bezocht Feike de familie Minkema
2011 voorlopig kroon maar haalde
en zag al vlug aan de beweging
niet voldoende punten in de IBOP’s
van Alphyr dat het goed zat. “De
manier van bewegen sprak mij aan. voor het definitieve kroonpredicaat. Ze is in de sport L1 met elf
Hij kwam mooi vanuit de achterwinstpunten.
hand weg en hij kantelde goed
in het bekken” zegt Feike. “Het
was echter eerst nog wel wat een
Eén lijn
‘dingkje’. Hij moest er nog wel een Feike Holtrop is niet direct een
beetje in groeien, maar hij begint
persoon die graag deelneemt aan
er nu heel mooi in te groeien. Hij
het traject van de jonge hengsten.
wordt steeds mooier” zegt Feike.
“Mijn vrouw Ypie keek dan ook wel
“Ik heb wel vertrouwen in Tsjalle
even verbaasd toen ik zei dat ik
454 als vader. Hij is al jong prefeAlphyr wilde opgeven voor de eerrent geworden. Zijn stap mag iets
ste bezichtiging. Ik geloofde echt
beter maar hij komt uit een goede wel dat deze hengst wel ster kon
foklijn. Ook heb ik wel vertrouwen worden en als dat jury dat nou ook
in Harmen 424 en daar achter zit
vond dan zaten we in ieder geval
weer Jasper 366, dat is ook goed.
op één lijn” lacht Feike. Gelukkig
bleken ze inderdaad op dezelfde
lijn te zitten. Sterker nog de jury
Schitterend model
zag meer potentie en stuurde hem
De vierjarige Alphyr werd door de
jury geroemd om zijn schitterende na de 2e bezichtiging nog een
selectiemoment verder richting de
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020

Earste eigen fokte hynst

Foar it pear Willemke van der Bij
en Hans Boersma is de 4-jierrige
Aizo fan Twillens de tredde hynst
dy’t troch mei nei it Sintraal
Undersyk/foarryddagen. Aizo is
wol de earste eigen fokte hynst
foar Willemke en Hans. Mei
harren soantsje Thomas fan trije
jier wenje sy oan de Hegedyk yn
Boazum. Oerdeis wurket Willemke
by Bakker Boonstra yn Akkrum en
Hans as behearder Iselmarkering
by Wetterskip Fryslân. Neist de
hynders hat Hans ek noch in pear
skiep, Blauwe Texelaars, by hûs
rinne.

Matsje

“In pear jier hawwe wy wat pech
hân mei merjes. Op Marktplaats
seach Willemke fiif jier lyn in foale
stamboekmerje te keap stean.
In merje mei in goede ABFP-test
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en dy yn de buert stie. Dizze
Wyltster-merje stie ús wol oan”,
fertelt Hans. “Matsje hawwe wy in
jier gust hâlden en sy is doe stjer
wurden. Matsje fokt leuk, Aizo is
har earste fôle. De hynst is reedlik
unferwant troch syn ôfstamming;
in Haike-soan út Matsje fan de
Pikestjelp (h: Wylster 463). De
merje is no foal fan Matthys 504 en
wy hawwe noch in inter fan Menne
496 rinnen”.

Sels traind

“Wy hawwe de hynst sels traind.
Dit hawwe wy by alle trije hynsten
no sa dien. It is ús hobby om de
hynders te trainen. Jelmer Chardon
helpt ús altyd op de keuring. Wy
hawwe Aizo sels beleard, dat die
hy sa leuk! Hij wie prikt foar it
neiteam-ûndersyk fan syn heit
Haike 482, dy ûnderwilens yn
Amearika ferbliuwt. Yn de test die

Aizo fan Twillens
Haike 482 x Wylster 463
Fokker
Hans Boersma & Willemke van
der Bij, Boazum
Eigenaar
Hans Boersma & Willemke van
der Bij, Boazum
Tekst: Anke Noordmans
Foto: Johanna Faber
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foto’s: Remco Veurink, Karin Sevink en Katrina Routson

Fok ook een topper met
Stal Chardon’s Kampioenen

EISE 489
Winnaar Silver Bowl
2016 t/m 2019!!!
Paard van het Jaar
2017!!!

hy it bêst genôch. Hy hat in goede
score krigen mei 88 punten ûnder
it seal en 80 foar de karre. Aizo hie
de heechste score fan 2019 ûnder
it seal, mei in njoggen foar de draf.
Misskyn hat hy hjirtroch in lytse
foarsprong”.

Finale riden

In bytsje gelok hawwe
“Dit trajekt hawwe wy al ris
earder mei makke, mar it bliuwe
spannende tiden. Wy besjogge
it wat nochteren; stapke foar
stapke. Je moatte in bytsje gelok
hawwe, it is in bytsje in ôffalrace.
Oars hawwe wy der in aardich
sporthynder oan. Mei Willemke
hat de hynst ek de finale fan
‘Friesian Talent Cup’ riden. Tusken
it ynriden en de finale siet wat tiid;
Aizo wie wat drok en dêr troch wie

de tank wat leech. Mar wy wiene
tige tefreden”.

Goed karakter

“It is in moai hynder, sûnder grutte
fouten, mei in goede draf, de
heechtste fokwaarden foar de draf
en in ûnferwante bloedvoering.
In leaf hynder mei bravoure; in
echte hynst. In trochsetter. Wy
traine Aizo rêstich troch nei de
foarryddagen. Ek litte wy him
rêstich kennis meitsje mei oare
omkriten, ûnderfinings op dwaan
en alles wat sjen. Wy geane de
foarryddagen mei fertrouwen
temjitte. It is it meast folsleine
hynder!”, seit Hans entûsjast.
Thomas is gek fan hynders, gek op
Aizo en wurdt miskien wol in like
grut hynderminsk as syn heit en
mem.

JURRE 495
3-voudig Kampioen
HK 2017, 2018 én
2019!!!

BASTIAAN 510
Nieuw op stal!!!
Tijdelijk uit Australië
PSG dressuur

ROMMERT 498
Nieuw op stal!!!
Fokwaarde 110
Z1 dressuur

ontwerp:
www.stalchardon.nl | info@stalchardon.nl | +31 6 42 31 48 65
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Voor Rudie Rienstra was het weer een mooie HK. Twee van de
drie hengsten mogen ”door”. Dat de derde hengst niet door mocht
was begrijpelijk, zei Rudie. Deze hengst was nog erg jeugdig. Ook
mooi dat ze alle drie goed zijn op sperma en röntgen.

De zelfslachtende slager!
Het adres voor al uw:
- huisslachtingen
- verse vlees
- barbeques, gourmet- en fondueschotels
- maaltijden en soepen
- partyservice
Slagerij Meindert de Boer
Hoofdstraat 14 | Koudum | Tel. (0514) 521329

Floris v.d. Terpen

Catalogusnummer 180: Floris van
de Terpen komt uit de eigen fokkerij
van Rudie. De jonge Hessel met
een stokmaat van 1.62 scoorde
maar liefst een acht op de stap.
Beide selecties liet hij zich goed
zien. Floris komt uit de goed
fokkende Hilde van de Terpen.
Deze ster-, preferente merrie van
Sape leverde al eerder tweemaal
een tweede bezichtigingshengst.
Ook de bekende Tjalbert-dochter,
Prinses v.d. Terpen, welke als veulen
kampioen van Blauwhuis én van
de CK werd. Prinses v.d. Terpen is
nu kroon. Moeder Hilde van de
Terpen komt uit de befaamde Binkie
Boszorg (ster en prestatie). Een lijn
waar veel predicaten en sport in zit.
Hilde heeft zelf ook een goede IBOP
mennen gelopen met 77,5 punten.
Binkie had een van de allerhoogste
ABFP-scores in 1995. Floris is met
Hessel x Sape x Piter in zijn pedigree
met 17,4% verwantschap ook
zeker interessant. De hengst staat
in training bij de Gebroeders van
Manen.

Frodo fan de Oenemawei

De tweede doorverwezen hengst
is catalogusnummer 55; Frodo
fan de Oenemawei. De jonge
Beart hengst met een stokmaat
van 1.62 komt uit de kroonmerrie
Rixt fan de Oenemawei (v. Mintse
384). Zijn overgrootmoeder, Betty is een sterdochter van Jurjen
303. Rixt liep zelf een goede IBOP
rijproef. Frodo is gefokt door
Nynke Brouwer uit Boornzwaag.
Rudie kwam daar de merrie te
insemineren toen Frodo net tien
dagen jong was. Frodo viel in de
smaak en als Nynke hem wilde
verkopen zou ze Rudie bellen.
Dat gebeurde en hij ging mee
naar Wommels voor de opfok. De
hengst liet zich goed zien tijdens
de selecties en verdiende zo ook
met een 8,5 op de draf de doorverwijzing. Voor Nynke Brouwer
een mooi fokkerssucces uit haar
kroonmerrie. Ook Frodo fan de
Oenemawei wordt getraind bij de
Gebroeders van Manen.

Frodo fan de Oenemawei

FRODO FAN DE
OENEMAWEI
Beart 411 x Mintse 384
Fokker
P. Brouwer, Terkaple
Eigenaar
Rudie Rienstra, Wommels
Tekst: Janny Bosma
Foto: Johanna Faber

FLORIS V.D. TERPEN
Hessel 480 x Sape 381
Fokker
Rudie Rienstra, Wommels
Eigenaar
Rudie Rienstra, Wommels
Tekst: Janny Bosma
Foto: Johanna Faber

Floris v.d. Terpen
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Teun 505
Bartele 472 x Rindert 406

Nooit gelukt

Als veulen kocht Anne Okkema
de hengst Ferdinand van Jolanda
Lugtenberg uit Basse. Zij kenden
elkaar van het marathon rijden.
De bedoeling was hem via
de handel te verkopen want
Anne deed niet meer mee
aan het opfokken voor de
hengstenkeuring. Meer dan
17 jaar heeft hij daar fanatiek
aan meegedaan en kocht elk
jaar hele koppels interessante
hengstveulens. Maar het lukte
nooit om er eentje goedgekeurd
te krijgen. Daar was hij helemaal
klaar mee. Ook omdat al
het Thomas-bloed zo ook
langzaamaan verdween. Tien
jaar geleden is Anne dan ook
gestopt met het opfokken voor
de hengstenkeuring.

Michielbloed verdwijnen
Teun 505 is een zeer aansprekende, luxe
en opwaarts gebouwde hengst, met de
juiste instelling en veel bewegingstechniek
Vrij van waterhoofd- en dwerggroei gen
Ter dekking bij Stal fan de Kadyk
Stokmaat: 1.66 meter

Stal fan de kadyk V.O.F.
Kadijk 14
8464 VK, Sint Johannesga
Tsjalling de Boer: (06) 522 760 70
info@stalfandekadyk.nl

www.stalfandekadyk.nl

keuringsklaarmaken
ibop | wedstrijdsport
beleren | opfok

Maar toen Anne en Wendy
afgelopen zomer even door het
land liepen om bij de paarden
te kijken, viel Ferdinand toch
wel heel positief op! Tja, het is
ook nog een Michiel die veel ras
doorfokt en fijne bewerkbare
nakomelingen geeft. Maar ja zei

Anne: “Ik zou daar nooit meer
aan meedoen. Zou het bloed
van Michiel dan ook zo gaan
verdwijnen?” Dan toch maar niet
eigenwijs zijn en een nieuwe kans
wagen? Ja dus! Ze gingen er mee
aan de slag met als resultaat de
aanwijzing voor de voorrijdagen!

Unieke combinatie

Met Michiel als vader, die
Anne in Canada bij de familie
Witteveen ontdekte toen hij
samen met Jelmer Chardon nog
even vier paarden voor de wagen
moest beleren voor ze weer op
het vliegtuig naar huis konden,
en Xena H als Ster Sport moeder
van Harmen en een Stermerrie
van Gerryt is het ook niet een
veel voorkomende combi. Anne
was toen al helemaal gek van
Michiel.

Doortrainen

Ferdinand wordt thuis mooi
doorgetraind door Wendy onder
het zadel en Anne voor de
wagen. Anne Okkema heeft de
hengst nu in gedeeld eigendom
met zijn schoonzoon Johan
Papjes.

FERDINAND
Michiel 442 x Harmen 424
Fokker
Jolanda Lugtenberg-Westerkamp, Basse
Eigenaar
Anne Okkema, Britswerd
Tekst: Janny Bosma
Foto: Johanna Faber
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Eigen gefokte Wytse 462
De stoeterij “Stalhouderij Kruis”
is een onderneming in het
zuidwesten van Friesland, aan de
prachtige wateren rondom Heeg,
die sinds 1987 actief is met het
fokken van Friese paarden. Op
het gecertificeerde KI-Station
aldaar wordt er door hun eigen
gefokte hengst Wytse 462 SportElite geëxploiteerd. In de loop
van deze 33 jaar hebben ze
253 veulens gefokt met veelal
interessante afstammingen,
sport- en keuringskwaliteiten. In
2012 zijn ze zelfs fokker van jaar
geworden.

Meerdere successen

Frederik K. is een zoon van Wytse
462 Sport-Elite en de 1e premie
Stermerrie Amarenske K. (Jisse
433 x Tsjerk 328). De reden voor
deze hengstenkeuze is dat deze
merrie al meerdere succesvolle
nakomelingen van dezelfde
combinatie heeft gebracht. Van
deze nakomelingen zijn er al drie
ster verklaard. Dit zijn; Nicolai
K., Sandra Amarenske K. en nu
Frederik K. Al deze nakomelingen
kregen een 8 of hoger voor
de draf. Vier nakomelingen
behaalden een 1e premie op de
keuring.

FREDERIK K.
Wytse 462 x Jisse 433
Fokker
Familie Kruis, Heeg
Eigenaar
Familie Kruis, Heeg
Tekst: Christina Dijkstra
Foto: Johanna Faber

8 voor draf

Ook was een dochter van
Amarenske K. kampioen op de
Centrale Kkeuring in Drachten in
2018, namelijk Isabel Amarenske
K. (Eise 489 x Jisse 433). Isabel
kreeg eveneens een 8 voor de
draf. Ilona Sandra K. (Bene 476
x Wytse 462) is een dochter
van Sandra Amarenske K. Zij
stond in dit zelfde jaar ook in de
kampioensring op de Centrale
Keuring. Zij kreeg ook een 8
voor de draf en een mooie
derde plaats. Zo stonden er drie

ster. Dat is gelukt. Frederik liet
tijdens de tweede bezichtiging
een mooie presentatie zien
aan de hengstenjury en
werd uitgenodigd voor de
voorrijdagen.

generaties in de kampioensring,
dit was dan ook een bijzonder
moment.

Kwaliteiten verankeren

De fokwaarden van Amarenske
K. in de lijst voor sportaanleg
is 109 voor de draf. De
fokwaarden in de lijst van
Lineaire score is draflengte
109, bewegingsuitdrukking
110, balans 111 en souplesse
110. Doormiddel van deze
paring, Wytse 462 Sport-Elite
x Amarenske K., willen familie
Kruis de kwaliteiten van de
fokkerij uit de dubbel preferente
Modelmerrie Rix verankeren.
Twee van Rix haar dochters
zijn ook preferent. Te noemen
Wilinda K.Ster+Pref*6 (Oege 267
xReitse 272) en Magriet K. Pref*5
(Tsjerk 328 x Reitse 272).

Lange, vlakke kruis

Frederik K. valt op door zijn lange
vlakke kruis, een hengst met een
goede stap, een zeer krachtig
achterbeen met veel afdruk in de
draf. Hij beweegt fijn en soepel,
aldus de hengstenjury. Frederik K.
staat in training bij Stal Chardon,
waar hij nu voorbereid wordt op
de voorrijdagen. De weg naar
een goedgekeurde dekhengst
is lang en onvoorspelbaar maar
familie Kruis hoopt op een goed
resultaat.

Stam 15

Rix Model+Pref*9 (Reitse 272)
gefokt door de gebr. Bultsma
uit Legemeer komt uit een
uitstekende oude bloedlijn. Zij
is een dochter van Ellichje Ster
(Jochem 259) -Hannie (Romke
234) - Ynkje Ster (Ulrig 204) Landsvrouwe Model (Lùtsen
182) - Wilinda Model (Age 168)
-Celma Model+ Pref. (Obscurant
150P) - Penny Ster (Held 140P)
- Kee Model (Us Heit 126) - Ant
(president 123) - Roelofje Model
(Alva 113) -Juliana Model. Stam
15.

 Materieelverhuur
 Steigerbouw
 Toiletservice
 Evenementen
 Locatieverhuur
 Valbeveiliging
 Klimaatbeheer

Hopen op ster

 Bouw- en personenliften

Frederik K. was als veulen al
een blikvanger. Mooi sprekend
hoofd, heldere grote ogen,
lang gelijnd en een mooi kruis
erin. Familie Kruis vond het
de moeite waard om met hem
naar de eerste bezichtiging
te gaan en zo hoopten ze op
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 Bouwplaatsinrichting

Snel &
servicegericht
voor professional
en particulier
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sijperdaverhuur.nl

0900 7474747

Op 13-02-2017 werd Dyami Da
Monico geboren in Zwitserland en
hoe word je dan weer mede-eigenaar van een hengst die daar
geboren is.

Weinig invloed

Het verhaal is als volgt: Marscha
Ygrek (Maurus) de moeder van
Dyami zou eigenlijk niet verkocht
worden, want haar moeder Ynskje
Ygrek (Harmen) was een paar jaar
daarvoor naar Amerika gegaan.
Als zoiets gebeurd heb je weinig
invloed op deze paarden, onder
andere wat ze nog meer zouden
kunnen bereiken (bv. een IBOP test
of het gaan voor een sportpredicaat ).

In contact komen

We kwamen in contact met de
familie Monico. Ze waren vooral
nieuwsgierig naar de plaats waar
hun ruin Sil Ygrek was geboren.
Maar ook waar deze groot was
geworden. Ze hadden deze hengst
een aantal jaren geleden via de
handel gekocht. We hebben een
afspraak gemaakt en ze zijn komen
kijken.

Stal Okkema
MICHIEL 442 POWER

afspraak dat wij langs zouden komen op de keuring in Zwitserland.

Veel techniek

Tijdens de keuring zagen we als
eerste in de ring Dyami, een veulen
met heel veel techniek in de stap
en het draven. We waren dus ook
wel verbaast dat deze toen een
tweede premie kreeg. Op dezelfde
keuring werd Toby Ygrek kampioen.

Gezamelijk eigendom

Na de keuring hebben we met
elkaar gesproken en gezamenlijk
besloten we dat het veulen weer
naar Nederland terug zou gaan.
Dat hij in gezamenlijk eigendom bij
ons thuis in de opfok zou komen.
De techniek van draven en het goede stappen heeft Dyami tijdens de
opfok niet verleerd. Hij is in training gegaan bij Stal de Mersken te
Siegerswoude en daar staat hij nu
nog. Dyami is uitgegroeid tot een
mooie hengst met veel jeugduitstraling.

DYAMI DA MONICO
Alwin 469 x Maurus 441
Fokker
Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern
Eigenaar
Fokker en André Ydema, Wytgaard
Tekst: André Ydema
Foto: Johanna Faber

Mooie vriendschappen

Inmiddels is onze oudste dochter
werkzaam voor de familie Monico in Zwitserland. Dit geeft aan
dat er door het Friese paard ook
mooie vriendschappen ontstaan.
Met goed vertrouwen gaan we het
traject vervolgen en zijn trots dat
we gezamenlijk weer een stap in
de goede richting zetten.

Weten wat ze willen

Rudmer (Michiel x Gjalt) Z1 KAMPIOEN

Thirsa fan Jentje’s Pleats
(Michiel x Rindert)
KAMPIOEN Pavo Fryso tuigen

MICHIEL 442 can do it all!
Kijk op onze Stal Okkema
Facebook pagina voor
een spectaculair
filmpje van deze
veelzijdige dekhengst!

In de zomer van 2016 zijn we
gezamenlijk door onze paarden
gelopen. Ze vroegen of ik ook nog
merries te koop had en die had ik
wel. Toen we in het land door de
koppel merries liepen wezen ze
twee andere merries aan dan die
ik te koop had. Toen wist ik meteen
dat dit mensen waren die echt wel
wisten wat ze deden in de paarden.

Onderlinge afspraak
Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward
Tel.: 0515-57 26 83 • Mobiel: 06-23917115
info@half-hichtum.nl • www.half-hichtum.nl

Fardau fan Synaede (Michiel x Beart) JEUGDKAMPIOEN
& ALGEMEEN reserve KAMPIOEN

Yeske B (Michiel x Beart) B KAMPIOEN

Jeth 5 • 8636VX Britswert • Anne Okkema 06-53818266 • Wendy Okkema 06-12440746

Mail: sales@stalokkema.nl • www.stalokkema.nl

De merries die ze graag wilden waren: Mascha Ygrek (toen al drachtig
van Alwin) en Toby Ygrek (Wytse).
Deze merries werden toen verkocht naar Friesenzucht da Monico
te Zwitserland, met een onderlinge
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“Het is echt heel erg jammer dat
hij het zelf niet meer mag meemaken” zeggen de dochters van
de in 2018 overleden Hans de
Vries uit Wieuwerd. “Heit heeft
deze paarden nog gefokt, het
waren zijn laatste fokproducten”. Toch zijn de dochters nog
zeker wel begaan met de fokproducten van heit en volgen ze het
nog wel.

DOEDE FAN
KLAEITERP
Alwin 469 x Lutger 436
Fokker
Combinatie de Vries, Wieuwerd
Eigenaar
Combinatie de Vries, Wieuwerd
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber

Doede fan Klaeiterp en Dedmer
fan Klaeiterp, beide zonen van
Alwin 469, zijn gefokt door de
combinatie de Vries. De hengsten
zijn nu in eigendom van Tsjalling
de Boer van Stal De Kadyk. De
hengsten gingen naar de eerste
bezichtiging, werden ster en
waren beide ook in Leeuwarden
aanwezig. Ook hier deden ze het
goed en werden ze aangewezen
voor de voorrijdagen. Dochter Nynke Elsinga-de Vries was
steeds aanwezig om de prestaties
van de hengsten te aanschouwen.

Veel rasuitdrukking

Doede fan Klaeiterp komt uit de
elfjarige stermerrie Fenna fan

Stam 110

‘e Aldedyk (v. Lutger 436), met
daarvoor grootmoeder Silke fan
‘Aldedyk (v. Ulke 338) ster en
daar weer voor de model en preferente merrie Lobje V. (v. Leffert
306). Doede werd door de jury
omschreven als een iets beknopte hengst qua model met veel rasuitdrukking. Hij stapt voldoende
en heeft veel techniek in de draf.
Doede komt uit stam 15 en werd
tijdens de eerste bezichtiging
gemeten op 1.61m.

De andere hengst uit de fokkerij van Hans en Bokje de Vries is
Dedmer fan Klaeiterp. Deze hengst
komt uit stam 110 en is een zoon
van de welbekende oud CK -en
fokdagkampioene Wealtsje A. (v.
Teeuwis 389). Bij dochter Nynke
staat de modelmerrie Wealtsje A.
tegenwoordig op stal. Samen met
dochter Hiltsje fan Klaeiterp (v.
Jehannes 484), maar ook met de
kroonmerrie Marieke fan Midsheide (Beart 411 x Oege 267). “Het
is allemaal toch best wel speciaal
hoor” zegt Nynke. “Het is prachtig
dat de hengsten het zo goed doen.
We proberen nu toch met heit’s
merries verder te fokken. De echte
fokkersknobbel van heit heb ik niet
hoor” zegt Nynke lachend maar
laat wel weten steeds meer geïnteresseerd te raken in de fokkerij.
“Ik heb inmiddels de cursussen
beoordelen gedaan en dat vond ik
heel erg leuk. Uit Wealtsje en Marieke verwachten we dit jaar van
beide een veulen van Teun 505.
We denken dat heit dat zelf ook
graag zo gewild had” zegt Nynke.
Ik vind het een leuke hobby en het
is ook heel leuk dat onze oudste

Goed plekje

Moeder Fenna heeft nu vijf nakomelingen gebracht waarvan Doede de derde is. Zoon Waling fan
Klaeiterp (v. Hessel 480) haalde
eerder al eens de derde bezichtiging. Moeder Fenna liep zelf
een goede IBOP tuigproef van 78
punten en is nu van Stal Kadijk.
“Toen heit overleed wilden we
een goed plekje voor de paarden
hebben. Een paar zijn naar Tsjalling gegaan. Jan Wietse de Boer
heeft eentje en bij Nynke thuis
was plek en daar zijn ook een
paar merries naartoe gegaan”
zegt Wiepkje.
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zoon, nu tien jaar, het ook wel leuk
vind. Hij helpt al heel goed mee!”
Onder de stalnaam ‘fan Slappeterp’ zetten zij de fokkerij nu voorzichtig voort.

Bijna preferent

Dedmer fan Klaeiterp is dus één
van de tot nu toe zeven nakomelingen van Wealtsje. De hengst
wordt door de jury goed bevonden op model en ras. Dedmer
heeft een ruime stap waarbij hij
iets meer buiging in het spronggewricht kan laten zien. Zijn draf
toont hij met heel veel houding,
souplesse en oprichting. In de achterhand mag hij nog ietsje meer
doortreden, zo zei de jury tijdens
de hengstenkeuring. Dedmer komt
uit goede lijn met stermerrie Eefje
A. (Jasper 366) als grootmoeder
en Lobke A. (v. Tsjalling 235) ster
en preferent als overgrootmoeder.
Daarvoor Liesbeth (v. Mark 232)
model en preferent. Dedmer is inmiddels de derde sternakomeling
van Wealtsje A. Hopende dat het
preferentschap er straks met haar
jongste nakomelingen nog in zou
mogen zitten.

DEDMER FAN
KLAEITERP
Alwin 469 x Teeuwis 389
Fokker
Combinatie de Vries, Wieuwerd
Eigenaar
Combinatie de Vries, Wieuwerd
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber

M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020

29

Foto: Karin Sevink

TER
DEKKING
in 2019

Bartele 472 Sport

Aarnold 471 Sport

Onne 376 Sport x Tsjerk 328 Sport + Preferent

Wikke 404 Sport x Jacob 302 Sport

Stokmaat: 1.70 meter | Z2 Dressuur

Stokmaat: 1.70 meter | ZZ-zwaar dressuur

Goedgekeurd op afstammelingen.

Goedgekeurd op afstammelingen.

Zeer hoog sterpercentage en vader van vele kampioenen

Bovengemiddeld sterpercentage.

en Kroonmerries. Nakomelingen presteren bijzonder goed in de
sport en op ABFP/ IBOP testen.

Zeer laag verwantschapspercentage.
Vrij van Jasper 366, Leffert 306 en Feitse 293 bloed waardoor hij
zeer interessant is in de fokkerij en op vele merries past.

Uit de stermerrie Marieke fan ‘e
Sjongedyk (v. Maurits 437) werd
in 2017 een mooi hengstveulentje
van Epke 474 geboren. Deze
Douwe fan ‘e Sjongedyk was het
tweede veulentje wat Marieke ter
wereld bracht. Een jaartje eerder
kwam al Binne fan ‘e Sjongedyk (v.
Wylster 463), welke door fokker
Frans Hettinga uit Burgwerd als
veulen al werd verkocht. Ditzelfde
lot was er ook voor Douwe. Hij is
uiteindelijk naar Henk Meerding
uit Twijzelerheide gegaan.

Nazaten Marieke

Na Douwe ving Hettinga in 2018
merrieveulen Harmke fan ‘e
Sjongedyk (v. Thorben 466) en
het jaar daarop opnieuw een
merrieveulen. Deze Klaske fan ‘e
Sjongedyk heeft Jehannes 484 als
vader. In 2020 verwacht Hettinga
een nazaat van Ulbrân 502. “Ik wil
wel graag weer eens wat anders
proberen en heb voor Ulbrân
gekozen vorig jaar.

Gokje wagen

Tevens het juiste adres voor: Transport, Export & Quarantaine

De keus om Marieke destijds te
koppelen aan Epke legt Frans
als volgt uit: “Ik ben eens bij
Folmer geweest en heb daar alle
hengsten stuk voor stuk bekeken.
Ik vond Epke toen een hele mooie,
imponerende hengst. Ik wilde dat
gokje wel eens wagen. Ik heb toen
twee merries drachtig gehad van
Epke. Beide veulens kregen toen
een eerste premie en mochten
op de fokdag beide terugkomen

in de kampioensring” zegt Frans
enthousiast. “Dat was een goed
jaar” herinnert hij zich.

Sterke foklijn

Douwe fan ‘e Sjongedyk komt uit
een sterk fokkende moederlijn.
Moeder Marieke is ster en komt
uit Tsjikke fan ‘e Sjongedyk (v.
Tsjerk 328). Zij is ster en preferent.
Daarvoor zit Wolmoed fan ‘e
Sjongedyk (v. Oege 267) en ook
zij is ster en preferent. Vervolgens
komen we modelmerrie en
meervoudig fokdagkampioene
Warber fan ‘e Sjongedyk (v. Ygram
240) tegen. Ik begon in stam 70
met de moeder van Warber. Dat
was Marijke. Ze is een Dagho 247
en ik kocht haar als twenter bij
Gerrit de Glee uit Vegelinsoord. Ze
was op haar leeftijd al echt flink
aan de maat.

Karakter

De paarden uit deze foklijn
kenmerken zich als goede
bewegers met een sterk gebruik
van het achterbeen. Ze hebben
doorgaans veel behang en ze zijn
goudeerlijk. Je kunt zo bij ze in
de box en ze komen zo naar je
toe. Maar ze zijn wel helder, zo
omschrijft Hettinga. Zijn streven is
vooral goede bewegers te fokken
met een sterk achterbeen, mooi in
type en met veel behang en front.
“Maar of dat ook altijd lukt is vers
twee” zegt Hettinga lachend. “Als
ze maar niet te groot worden”
besluit hij.

DOUWE FAN ‘E
SJONGEDYK
Epke 474 x Maurits 437
Fokker
Frans Hettinga, Burgwerd
Eigenaar
Henk Meerding, Twijzelerheide
Tekst: Johanna Faber
Foto’s: Johanna Faber
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Ut de earste jiergong fan Eise 489
binne trije hynsten troch nei de
foarryddagen. Ien fan dizze tickets
is foar Eelke fan Lyts Tellens fan
Jelmer en Anita Chardon. Oan de
keukentafel fan harren spultsje oan
de Slachte, fertellen Roel Schraa
en Japke Schurer grutsk oer harren
fokprodukt. Roel en Japke wenje
twaentweintig jier op it spultsje
yn de Súdhoeke (bûten Wommels)
mei de namme Lyts Tellens op
it hûs. It stel hat twa soannen;
sportman Wessel fan 19 jier en de
16-jierrige bistenman Jente.

Bistenspultsje

EELKE FAN LYTS
TELLENS
Eise 489 x Dries 421
Fokker
Roel Schraa en Japke Schurer,
Wommels
Eigenaar
Stal Chardon, Jorwert
Tekst: Anke Noordmans
Foto: Johanna Faber

Neist fjouwer hynders rinne der
twa hûnen op it hiem, twa katten
en tweintich skiep. Yn de skuorre
stean hokken mei raskninen (trije
rassen) en yn it oare hok ferbliuwe
Fryske hinnen.
De sân jierrige foarlopich
kroanmerje Richt fan Lyts Tellens
(h: Dries 421) is de mem fan
Eelke. Ek de beppe stiet dêr yn
in boks; dit is de sechtjin jierrige
stamboekmerje Odina B. (h: Heinse
354). “It earste foaltsje dat yn ‘e
Súdhoeke kaam, krigen wy fan
Japke har famylje. Dernei hawwe
wy Odina by de famylje Brouwer
kocht”, seit Roel. “Wy hawwe
besocht der fan te genietsjen yn
Ljouwert, foar it earst mochten
wy blommen ophelje”, fertelt
apothekersassistinte Japke.
“Tegearre mei Jente haw ik it
boskje ophelle. Soms hat men in
sukseske nedich, hynders hâlde
giet faaks mei bergen en dalen.
It is ek in djoere hobby foar de
gewoane man”, fertelt Roel dy’t
earder learkrêft west hat.

Noflike hynders fokke

“Ik wol graach jonge hynsten brûke
foar myn merjes. Ofrûne jier seach
ik neat wat my noaske, dêrom is de
kar fallen op Eise 489 en Jurre 495.
Richt en Odina binne foal fan Jurre.

Geweldich

De fjouwer-jierrige stamboekmerje
Boukje (h: Jouwe 485 út Odina) kin
in foaltsje krije fan Eise”. It inter
Jaike fan Lyts Tellens (h: Tiede 501
út Odina) stiet yn de fjirde boks.
“Richt is in leaf hynder, dat net gau
op hâldt te rinnen. In hynder moat
earlik wêze”, fertelt Roel. As foalle
krige Eelke in earste preemje op
de fokdei yn Garyp. “Op de earste
dei kaam Jelmer al te sjen en woe
Eelke wol keapje. Wy meitsje diel
út fan it fjirde studiegroepke en
diele foto’s fan foaltsjes. De hynst
ferkeapje op syn earste dei dat
woe ik net; ik haw sein dat Jelmer
wol de earste keap krije koe. Nei
de keuring is de keap troch gongen
en is de hynst mei Jelmer mei nei
hûs gongen”. “It wie in oanhalige
foalle en hy koe sa prachtich gean.
De freon fan Jente”, follet Japke
oan.

“It is geweldich dat dizze
moaie hynst oanwiisd is foar
de foarryddagen. As foalle
oankocht út de earste jiergong
fan Eise. Eelke wie as foalle
al in aparte en foldocht no
oan de ferwachtings. Foar de
besichtigingen hawwe wy de
hynst al beleard foar de karre.
Nei Ljouwert haw wy efkes
rêstich oandien en lichtsjes
traind. Underwilens rint hy ek
ûnder it seal. Eelke is in folslein
hynder mei útstrieling en hy
kriget alle kânsen fan ús. Wy
hoopje op in moai ferfolch”,
fertelt Jelmer Chardon
entûsjast.

Eelke wie it earste foaltsje fan
Richt, dêrnei kamen de hynst
Eiwert (h: Eise 489) en hynst Jilke
(h: Tiede 501). Jilke hawwe Roel en
Japke tegearre mei Jelmer en Anita
yn eigendom. Yn de opfok stiet
noch in twinter-hynst, Roel syn
pensjoenkado.

Spannend

“Dochs wol spannend dy
besichtigingen, al binne jo allinnich
de fokker. Wy gunne de Chardon’s
it sukses ek tige”, seit Japke. “Yn
Drachten is Eelke allinnich mar
oan it dûnsjen en fjouwerjen
west, mar hy stapte wol goed. Hij
hat in moaie siferlist krigen. Yn
Ljouwert hat hy him better sjen
litten haw ik heard, by de twadde
besichtiging koe ik spitich genôch
net oanwêzich wêze om’t ik as
karmaster foar kninen op in paad
wie. No is it oan Jelmer en syn
team om Eelke fierder klear te
tsjen”, seit Roel..
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www.hoveniersbedrijfnatuurlijk.nl

Bewerkbaarheid
Tjerkgaast, Strjitwei 9
Stjelpboerderij met veel originele details
Wergea, Domwier 5
Stjelpboerderij met ligboxenstal, potstal met
werktuigenberging, mestsilo, sleufsilo en
percelen grasland
Minnertsga, De Opfeart 9
Bedrijfswoning met moderne bedrijfshal

Harlingen
Tel: 06 41 510 465
Tel: 06-43 011 058

Wons, Gooyumerlaan 1
Woonboederij met opstallen

Meer informatie:
www.brandsma-og.nl

Even voorstellen

Graag stel ik jullie voor aan Lammert en Neeltje
de Jager wonend in Dijken (bij Langweer). Voor
ze hier kwamen wonen, woonden ze eerst nog
12 jaar ergens anders in Dijken. Hier hebben
ze 2 boxen gebouwd en konden ze de eigen
paarden thuis houden. In die tijd reed Lammert
veel marathon en Neeltje hield haar vooral
bezig met onder het zadel rijden.

Fokkerij van vader voortgezet

Uiteindelijk zijn ze verhuist naar de boerderij
waar ze nu nog steeds wonen. Er was veel meer
ruimte, dus zo is het fokken ook begonnen. Zo
hebben ze de fokkerij van Ypke Jager dan ook
voortgezet. Ypke is de vader van Lammert en is
nu nog altijd de grootste fan. Hij weet veel van
de fokkerij en merrielijnen. Ook nu toont hij
nog veel interesse.

Gebruiken

Lammert is ongeveer 10 jaar voorzitter geweest
van onze fokvereniging. Nu is hij voorzitter van
PSV De Oorsprong. Zo was Lammert al vanaf
zijn elfde levensjaar lid van PSV De Oorsprong.

Ontwerp Aanleg Onderhoud Bestrating Vlonder Renovatie

Neeltje heeft eerst bij Bonanza in Langweer
gezeten en heeft op haar 18e haar eerste Friese
paard gekocht. Neeltje is nog altijd actief met
het rijden onder het zadel en Lammert gaat
vaak te mennen.

Hoe ziet de moederlijn er
verder uit? De fokkerij is
begonnen met Elskje J. De ster
preferente*5 Elskje J is nu 27
jaar en staat nog steeds in
Dijken op stal. Elskje J is dan
ook de moeder van Klaske J.
Een halfzus van Klaske J is de
preferente*5 Vemke J, vader
Olof. Deze merrie heeft onder
andere twee modelmerries
gebracht. Vemke J was dan
ook op 12 jarige leeftijd al
preferent. De fokkerij van
de familie roemt zich vooral
om de bewerkbaarheid,
werkwilligheid en eerlijkheid.
Ze hebben dan ook nog nooit
een lui paard gefokt.

Herkennen van moeder

Het eerste moment dat
familie Jager hun fokproduct
Frits J weer zag, was op de
kijkochtend bij Jelmer Chardon.
Ze waren erg onder de indruk
hoe die geworden was. Ze
herkenden z’n moeder er in.
Frits J is een stoere hengst met

een mooi front, mooi hoofd en
goede bewegingen.

Applaus

De eerste bezichtiging was
een hele belevenis. Er zijn
zoveel goede paarden en je
hebt geen idee waar de jury
naar kijkt. Wel liet Frits J een
goede verrichting zien, met
een opvallende houding. Dat
hij door mocht naar de tweede
bezichtiging was dan ook een
mooi moment.
De tweede bezichtiging was
nog spannender. Hij liep erg
goed en kreeg zelfs applaus van
het publiek.

Nog in de race

Er komt nu natuurlijk weer
een spannende periode aan,
want je zit nog in de race.
Verwachtingen zijn er niet. Het
is een leuk avontuur en we
zien wel hoe ver we komen.
Natuurlijk zou het mooi zijn als
je weer een ronde verder komt.

Geen stap verkeerd

De doorverwijzing van de door hen gefokte Frits
J naar de voorrijdagen, was voor familie Jager
een prachtig moment. Frits J is zelf gefokt en
is vanaf veulen mede in eigendom met Jelmer
Chardon. Frits J was een mooi en aansprekend
veulen. Frits behaalde als veulen een 1e
premie. “Hij heeft als veulen geen stap verkeerd
gezet en liep als een trein”.

Beweging

Frits J komt uit de 1e premie stermerrie
Klaske J, vader Reinder. Klaske J is een erg
aansprekende merrie, van 1.70 m. Klaske J
heeft 80,5 punten op de IBOP onder het zadel
behaald. De reden dat er toen voor Eise is
gekozen, is vooral om de beweging.

FRITS J.
Eise 489 x Reinder 452
Fokker
Lammert Jager, Dijken
Eigenaar
Lammert Jager, Dijken
Tekst: Christina Dijkstra
Foto: Johanna Faber
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Hopen op tuigtalent

Verzorgt voor u:
Belastingaangiftes
Fiscale boekhouding
Bedrijfseconomische boekhouding
Loonadministratie
Subsidie-aanvragen etc.

Tuigtypisch gefokt en komend
uit stam 8 van de familie
Bouma, Hidaard, dan zou je toch
verwachten een leuk tuigtalent
in huis te halen. Dat is heel
voorzichtig waar Hiltje Holtrop en
Elberth-Wim Andela uit Welsrijp
op hopen. “We kochten Frijheid
fan de Pikestjelp als veulen van
Aize Bouma uit Boelenslaan.
We vonden het gelijk een erg
leuk veulen. Heel fijn en met
veel uitstraling. Echt een ‘helder
dingkje’ (hé, dat zei vader Holtrop
ook over zijn aangekochte Alphyr
Wâldman). Hij draafde mooi
lichtvoetig en deftig” zegt Hiltje
Holtrop.

Brutaal maar superslim

Als telg uit een tuigersfamilie is
Hiltje zo langzaamaan toch wel
op zoek naar een leuke opvolger
voor haar topper Egberth van de
Zonschate, waarmee ze al jaren
succesvol op de tuigconcoursen
acteert. “Het is nog veel te vroeg
om er al iets van te zeggen en
of hij het leuk zal doen voor

de wagen, maar tot nu toe
gaat het heel goed. Ik ben zelf
begonnen met longeren. Hij is
heel intelligent, wel ietsje brutaal,
maar superslim. Hij gaat steeds
mooi door en pakt het werk
makkelijk op. Hij is goed op mij
gericht” zegt ze. Voor het echte
beleerwerk zal Frijheid straks
wel even een poosje uitbesteed
worden, maar daarna wil Hiltje de
training het liefst, als het enigszins
kan, weer zelf verder oppakken.
Frijheid fan de Pikestjelp is een
zoon van Eise 489 uit de Maurus
441-merrie Pjirkjen. Frijheid is
haar eerste nakomeling. Uit 2019
werd vervolgens nog Kening
fan de Pikestjelp (v. Markus
491) geboren. Pjirkjen is een 2e
premie stermerrie uit Annegjen
(v. Goffert). De nafok van Annigjen
met o.a. Maeije 440, Wardy 509,
kroonmerrie Gepkjen en natuurlijk
modelmerrie Ytsjen is u allen wel
bekend. Annigjen is preferent en
prestatie. Haar moeder Ynskjen B.
(v. Feitse 493) is model en sport.
Een prachtig opgebouwde foklijn
dus.

Nooit verwacht

“Een jeugdige zeer aansprekende
hengst met een sprekend hoofd.
Stapt voldoende ruim en laat een
draf met veel lossigheid zien. Hij
heeft een goed gebruik van de
bovenlijn” zo becommentarieerd
de hengstenkeuringsjury de
op 5 mei (en daarom Frijheid
genoemde) geboren hengst. Heel
nuchter zijn Hiltje en ElberthWim naar de eerste en tweede
bezichtiging gegaan. Het zou wel
erg leuk zijn dat de hengst ster
zou worden verklaard. Daarna
de stap van spermaonderzoek
en foto’s en ook dat doorliep
de hengst goed. “We hadden
eigenlijk nooit verwacht zo ver te
komen met de hengst, maar hij
deed het steeds heel goed. We
zien wel hoe het straks allemaal
gaat lopen. Het zijn nog zulke
puppy’s. Het kan nog alle kanten
op gaan. Wij zijn in ieder geval
erg dankbaar dat wij deze hengst
drie jaar geleden mochten kopen
en wachten rustig af hoe hij zich
verder ontwikkeld” besluit Hiltje
Holtrop.

FRIJHEID FAN DE
PIKESTJELP
Eise 489 x Maurus 441

Vraag vrijblijvend informatie:
Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel. 0518-432846

Fokker
Aise Bouma, Boelenslaan
Eigenaar
Elbert-Wim Andela, Welsryp
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber
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Voor de 38-jarige Abe Brandsma
uit Witmarsum is het niet de eerste
keer dat er succesvolle fokproducten
een stapje dichter bij een dekbrevet
zijn dan de gemiddelde hengst.
Falco B. (Wobke 403 x Olof 315)
mocht al eens eerder naar het
Centraal Onderzoek. Uit dezelfde lijn
fokte hij onlangs de imponerende
Fayke B. (Markus 491 x Tsjalle 454).
Fayke B. mag ook deelnemen aan de
voorrijdagen komende zomer.

Moeder aan het werk

DIEDERIK B.
Jehannes 484 x Rindert 406
Fokker
Abe Brandsma, Witmarsum
Eigenaar
Abe Brandsma, Witmarsum
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber

“Deze hengst heeft een fraaie
voorhand, kruis mist iets lengte.
Hij heeft hard beenwerk en is mooi
rassig door zijn front. Hij draaft met
een goede techniek en komt uit een
aansprekende foklijn” zo zegt de
jury. Fayke B. is een nazaat uit stam
25 en komt uit de Leyendekkerlijn.
Fayke B. is de eerste nakomelingen
van moeder Mayke B. (v. Tsjalle
454). Deze merrie is kroon.
Aankomende zomer zullen we meer
van Mayke B. te zien krijgen. Abe’s
partner Monique van der Meij zal de
merrie onder het zadel uitbrengen
en Abe zal haar aangespannen gaan
rijden.

Net als Tsjalle

“Fayke B. is een hele beste” zeg Abe
Brandsma. “Age Okkema heeft hem
al beleerd en belde mij speciaal op
om te vertellen dat dit paard hem
precies hetzelfde gevoel gaf als dat

Afke fan Fjildsicht

Tsjalle 454 destijds als jong paard
gaf. De beweging, de houding, alles
klopt gewoon. Het is nu zaak om
hem heel te houden en er rustig
mee verder te trainen” zegt Abe
trots. Dat Abe gekozen heeft voor
Markus 491 als partner voor zijn
kroonmerrie Mayke B. is niet geheel
een eerste keuze geweest overigens.
“Aanvankelijk had ik gekozen voor
Walt 487, maar ja, die bevruchte
dus niet en moest ik binnen een dag
een ander besluit nemen. Toen koos
ik voor Markus 491 en daar ben ik
nu heel blij mee. Markus is gewoon
een bloedmooie hengst en zijn
nakomelingen lijken goed” zegt Abe
tevreden.

Diederik B. is er na de eerste
bezichtiging mooi ingegroeid zegt de
jury. Hij is lang gelijnd en correct van
model, rassig en stapt ruim. In draf
laat hij zich goed zien en heeft hij
voldoende techniek. Moeder Afke
fan Fjildsicht heeft Abe als driejarige
aangekocht, samen met een iets
kleinere Onne-merrie. “Ik wilde
altijd al graag iets uit de Fjildsichtlijn
en ben blij met deze merries. Met
Afke hadden we een beetje pech op
de fokdag in Blauwhuis. Ze verstapte
zich op de vrachtwagen en werd
toen net niet ster. Bij de herkeuring
werd ze vervolgens vlot ster. Het jaar
daarna kreeg ze een eerste premie
en werd ze voorlopig kroon” zegt
Abe. Afke is nu definitief kroon door
het sportpredicaat, wat ze haalde in
de dressuursport.

Top lijntje

Abe had nog een ijzer in het
vuur tijdens de eerste en tweede
bezichtiging. Deze Diederik B. is
een zoon van Jehannes 484 uit
de kroon – en sportmerrie Afke
fan Fjildsicht (v. Rindert 406). Een
telg uit stam 70, de Fjildsicht-lijn.
Als grootmoeder staat Ankje fan
Fjildsicht (v. Jurjen 303) te boek.
Zij is model en preferent. Daar
weer voor zit Liskje fan Fjildsicht (v.
Tamme 276) en op haar beurt is zij
ster en preferent. Vervolgens komt
Lysebeth (v. Bjinse 241) voor in de
lijn. Zij is ster en ook preferent. Een
lijntje om te smullen dus. “Better
kinst net fiene” lacht Abe.
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020

Nog veel beter

Afke bracht tot op heden drie
nakomelingen waarvan de oudste,
de inmiddels wel bekende Tsjalda
B. (v. Alwin 469) die het zowel
onder het zadel als aangespannen
bijzonder goed doet. Daarna komt
Diederik B. Hij lijkt nog vele malen
talentvoller dan zijn oudste halfzus,
laat Abe weten. Een volle zus van
Diederik, nu twenter, heeft Abe
verkocht. “Tsja, we kunnen niet
altijd alles houden en soms moet
je ook eens iets goeds verkopen”
zegt hij enthousiast. Afke is nu
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drachtig van de bij Stal de Merskens
gestationeerde Ulbrân 502.

Enthousiast

Abe heeft veel vertrouwen in
zijn hengsten. “Het zijn mooie
hengsten en ze doen het goed.
Ik verwacht dat er later ook wel
goede sportpaarden in zitten”.
Monique heeft de beide hengsten al
gereden en is al net zo enthousiast.
Dekhengst Jehannes 484 is altijd
al een favoriet van Abe geweest.
“Ik ben blij dat het zo mooi heeft
uitgepakt” zegt hij over Diederik B.

Omrop Frysân

Samen met zijn moeder fokt Abe
met ongeveer tien merries. Voor
Omrop Fryslân interessant om
eens een fokker te volgen tijdens
de hengstenkeuring in plaats van
een hengstenhouder. “Se hiene my
freege oft ik wol foar de kamera
woe. De omrop woe my dan folgje
tidens de keuring. Ik wie der earst
net sa gelokkich mei mar it wie no
dochs ek wol wer in moai stikje
reklame foar mien fokkerij en se
hawwe der in moai filmpke fan
makke” lacht Abe. Met de camera
pontificaal voor zijn neus heeft
Abe zelf helaas maar weinig van de
prestaties van zijn eigen hengsten
kunnen zien tijdens de tweede
bezichtiging, maar het resultaat mag
er zeker zijn…..twee hengsten een
ronde verder!

FAYKE B.
Markus 492 x Tsjalle 454
Fokker
Abe Brandsma, Witmarsum
Eigenaar
Abe Brandsma, Witmarsum
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber
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Alweer een hengst uit de
fokkerij van Douwe van
Foeken uit Bolsward die zich
mag bewijzen tijdens de
voorrijdagen. De 1.65 grote
Jehannes-nakomeling uit de
Jasper stermerrie Silke van de
Marne liet zich overtuigend zien
tijdens de bezichtigingen. Als
veulen is Doede verkocht aan
De Jong uit Katlijk die elk jaar
een koppeltje hengstveulens
aanzet voor de opfok. Samen
met zijn broer en een goede
vriend hebben ze drie jonge
hengsten door naar de
voorrijdagen. Zo hebben ze ook
een jonge Epke en een Uldrik in
hun bezit.

Sake van de Marne

Silke had al eerder een derde
bezichtigingshengst van Tsjalle,
Sake van de Marne. Silke heeft
nakomelingen van Norbert,
Tsjalle, Hessel en Jehannes

gebracht. Inmiddels heeft ze
twee ster-nakomelingen. Een
jaar geleden is zij verkocht aan
Romke de Jong uit Kubaard. Er
wordt nog met haar gefokt en
gereden.

Doede van de Marne

De hengst Doede wordt door
de jury omschreven als een
hengst met een goed en correct
model. “Hij heeft veel ras door
zijn schitterende front. Hij stapt
ruim en met tact. Zijn draf is
met techniek en voldoende
lichaamsgebruik. De hengst
komt uit een goede foklijn”.

Fokproduct volgen

Age Okkema en zijn team van
Stal de Mersken hebben Doede
in training. Voor van Foeken is
het natuurlijk weer prachtig om
je fokproduct te volgen. En wie
weet gaat het deze keer wel
lukken

DOEDE VAN DE
MARNE
Jehannes 484 x Jasper 366
Fokker
Douwe van Foeken, Bolsward
Eigenaar
Fam. F. de Jong, Katlijk
Tekst: Janny Bosma
Foto: Johanna Faber

Wylster 463

sport
elite

Rindert 406 x Rypke 321

sport
elite

Mees 497

Ulbe 506

Tymon 456 x Dries 421

Anders 451 x Anton 343
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Markus 491

Doeke van de Gonda is een
zoon van de hengst Markus en
moeders vader is Norbert. De
doorverwijzing van Doeke was niet
het enige succes voor eigenaar
Hendrik Eppinga. Zijn hengst
Markus was namelijk degene die
een zeer goede indruk achterliet
op de hengstenkeuring. Maar liefst
17 zonen werden doorverwezen
naar de tweede bezichtiging
en daarvan 10 door naar de
voorrijdagen. Zo had Hendrik
Eppinga zes Markus zonen mee
naar de eerste bezichtiging en
werden ze allen doorverwezen
naar de tweede bezichtiging.
Uiteindelijk mogen er 4 Markus
zonen die in training staan bij
Dekstation Gaasterland, zich
bewijzen tijdens de voorrijdagen.

Gelijk opvallen

Hendrik Eppinga heeft Doeke van
de Gonda als veulen gekocht.
Familie Slagers bracht Femcke
van de Gonda op het station om
haar te laten insemineren. Bij
deze merrie liep een paar weken
oud veulen, die gelijk opviel. Zo
is Doeke dan ook bij Hendrik
terecht gekomen. Toen Doeke oud
genoeg was, is hij naar de opfok in
Gaasterland gegaan.

Moederlijn

Doeke heeft een interessante
moederlijn. Zo zie je veel preferent
bloed in deze lijn. Moeder is

de stermerie Femcke van de
Gonda, vader Norbert. Daarna
komt oma Nienke van de Gonda,
een ster preferente merrie van
Beart. Dan volgt Sanne K, een ster
preferente merrie van de hengst
Anne. Vervolgens Aaf v.d. Oostwal
vader Oege, een ster preferente
merrie. Gevolgd door Jacqueline
v.d Oostwal vader Peke, een ster
preferente merrie.
Doeke van de Gonda liet zich in de
eerste bezichtiging in de kooi goed
zien. Het is een aansprekende
hengst met veel behang. De
tweede bezichtiging was hij aan
de hand heel goed. De hengst liet
veel lossigheid zien, met een goed
achterbeen. Ook was Doeke er al
weer iets meer ingegroeid dan de
eerste bezichtiging.

Rustig beleren

Doeke wordt nu rustig klaar
gemaakt voor de voorrijdagen.
Hij heeft al enkele keren voor
de wagen gestaan en wordt nu
rustig zadelmak gemaakt. Wat de
verwachtingen zijn van Doeke,
vindt Hendrik lastig te zeggen. Hij
moet zich goed gaan ontwikkelen.
Het is een hengst met drie goede
gangen. Als hij goed is tijdens de
voorrijdagen, mag hij naar de
test. Dan moet hij er in de test
nog maar goed doorheen lopen.
Doeke van de Gonda moet zichzelf
bewijzen.

DOEKE VAN DE
GONDA
Markus 491 x Norbert 444
Fokker
Marleen Slagers-Karnebeek,
Goor
Eigenaar
Hendrik Eppinga, Oudemirdum
Tekst: Christina Dijkstra
Foto: Johanna Faber
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Ernst K

Ien fan de tsien Markussoanen die nei de foarryddagen
rjochting it Sintraal Undersyk
meie is de rastypyske Ernst K.
fan Hindrik Kuiper. Tegearre
mei syn frou Taekje wennet
Hindrik sûnt it nijjier fan 2019
yn Wommels. Harren soan
Meile en skoandochter Sandra
Hoekstra wenje no op de pleats
yn Easterein. Op de oare pleats
fan it bedriuw (mei-elkoar
400 kij) wennet soan Hendrik
mei syn húshâlding. Oan de
itenskeamertafel yn it prachtich
ferboude âlde doktershûs docht
Hindrik entûsjast syn ferhaal
oer de oanwizing fan Ernst.

Memme-line

ERNST K
Markus 491 x Rindert 406
Fokker
Hindrik Kuiper, Oosterend
Eigenaar
Hindrik Kuiper, Oosterend
Tekst: Anke Noordmans
Foto: Johanna Faber

earste yndruk fan it hynder. Ik
brûk graach jonge hynsten, dy
út in bewiisde fokkery komme.
Der moat preferint bloed yn
de line sitte, dat komt wer
boppe driuwe”, ferteld Hindrik.
Reinskje is no foal fan Elias 494.
“It is in moaie hobby, je moatte
ek ris sukses hawwe. Dit jier
kinne der acht foaltsjes berne
wurde fan de hynsten Tiede
501, Tymen 503, Eise 489 en
Teun 505. Tegearre mei Sandra
hâldt ik de hynders no sa
ticht by it smiten yn ‘e gaten.
Dochter Josien is foar in grut
part ferantwurdlik foar de
nammen fan de hynders”.

eigner fan de hynsten wurden.
“Ernst wurdt rêstich troch
stâlamazone Kenna Bakker
taret op de foarryddagen.
Underwilens hat de hynst ek
al foar de wein rûn. Neffens
Tsjalling feroaret Ernst al wat
troch de training en tiid; hy liket
al wat langer gelijnd”.
De jeuchlike Eise-soan Frits mei
aanst in ABFP-test rinne foar it
neiteam-ûndersyk fan syn heit
en wurdt wierskynlik nochris
oanbean foar de besichtiging
ein dit jier. Mooglik kriget de
Omer-soan dy kâns ek noch fan
Hindrik en Tsjalling.

Fjouwer

Fjouwer hynsten fan Hindrik
De fokker fan it jier 2018
binne troch Stal Kadyk taret
hat dizze Markus-soan út
op de hynstenseleksje. Neist
Rindert-dochter Reinskje K
Ernst binne ek Ewout K. (Omer
stjer preferint fongen. Die op
x Jasper 366), Evert K. (Alwin
har beurt út dûbel-preferinte
469 x Monte 378) en Frits K.
stermerje Anke O (h: Lute 304)
(Eise 489 x Tjalbert 460) foar de
komt. Reinskje K. is ûnder oare
sjuery ferskynd. Ewout K. mocht
ek mem fan modelmerje Jaike K. ek nei de twadde besichtiging,
(h: Tjalbert 460), dressuur- en
mar mocht spitigernôch
túchhynst Urbanis K. (h: Andries net fjirder. Under de earste
415) en dressuerhynst Alberto
besichtiging fan Ernst lei Hindrik
K. (h: Jouwe 485). “Alberto is
yn it sikehûs nei in hertoanfal.
troch Marc-peter Spahn kocht.
Fan freonen en kunde krige
Marc-peter wie wei fan de
Hendrik ferskillende berjochten
efterhân fan dizze twaddeen filmkes ta stjoerd mei de
besichtigingshynst. Amazone
presintaasje fan syn hynst yn
Merel Groen rydt no M1 mei de de koai yn Drachten. In oantal
hynst en app’te fan ’e wike noch ‘stents’ riker, koe de twadde
dat it in super geweldich hynder besichtiging lokkich fan de
is”.
eretribune besjoen wurden.

Fersterkje

“Reinskje is in merje dy
technysk goed rint; elke stap
en drafpas is rekke. Mei de kar
fan de hynsten wol ik graach
fersterkje dat de neiteam fan
Reinskje wat flugger oantreedt
yn de efterfuotten en wat
langer gelijnd binne. De hynst
hat in moai kopke; dat is de

Leauwe yn Ernst

Ernst hat neffens de sjuery “in
protte ras, in goede stap en
wurdearret sich op yn draf”. De
jonge hynst hat mei syn trije
stâlgenoten by Stal Beuckens
yn de opfok rûn. Alle fjouwer
hynsten wurden troch Tsjalling
de Boer en syn team beleard.
Tsjalling is ûnderwilens ek meiM E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020
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Fokker Lammert Postma
woont samen met Imka van
Dijk in Boornzwaag en hebben
samen een dochter. De Friese
paarden zijn hun grote passie.
Er wordt dan ook gefokt met
vijf merries, uit stam 14, 25 en
102. De veulens die ze dit jaar
verwachten zijn drie veulens van
Teun, een veulen van Wimer en
een veulen van Tymen.

E

Fokker
Mts. Postma, Boornzwaag
Eigenaar
Mts. Postma, Boornzwaag
Tekst: Christina Dijkstra
Foto: Johanna Faber
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Topper van stal

De moeder van Elmer fan
Sweach, noemen ze de topper
van hun fokkerij . We hebben het
hier over de model sport merrie
Marrit van de Klaster. Deze
dochter van de hengst Andries
is aangekocht in 2016. De
moeder van Marrit is stermerrie
Brenda P, een dochter van de
hengst Anton. Deze merrie
heeft enkele jaren in Duitsland
gewoond en is daarna weer
terug gekomen in “It Heitelan”.
De volgende merrie in deze lijn
is de stermerrie Wilhelmina N ,
dochter van de hengst Nammen.
Daarna volgt de legendarische
ster, preferent, prestatie merrie
Fabiolaa. Fabiolaa is onder ander
de moeder van de hengsten Ulke
en Karel.

BE

www.gerlsma.nl

Centrale Keuring in Drachten.
Lammert kon Elmer wel een
aantal keren verkopen, maar
heeft dit niet gedaan. Het
avontuur lonkte. Tijdens de
opfok viel Elmer wel op. Hij was
een brutale en levenslustige
hengst.

Gaat prima

De eerste en tweede bezichtiging
waren beide keren spannende
dagen. Lammert verteld dan
ook, dat hij wel iets nerveus
Luxe en beweging
was. Samen met Reitze Faber
Elmer fan Sweach is een zoon van is Lammert afgereisd naar de
de hengst Nane. De reden dat
bezichtigingen. Reitze stelde
ze voor Nane gekozen hebben,
Lammert dan ook gerust en
is vanwege de tuigaanleg. Bij de
zei: “Het gaat prima”. Met die
goedkeuring van Nane werd de
woorden had hij had dan ook
hengst getypeerd als een heel
gelijk, want Elmer werd in
goed men- en een top tuigpaard. Leeuwarden uitgenodigd voor de
Als je luxe en beweging bij elkaar voorrijdagen. De jury beloonde
gooit, is dit het resultaat.
Elmer met een 8 voor z´n type.
Een 7,5 voor de stap en een 8
Niet verkopen
voor de draf. Nu wordt Elmer
Als veulen behaalde Elmer een
fan Sweach bij Stal de Kadyk
eerste premie op de keuring
verder klaar gestoomd. De
in Sint Nicolaasga. Hij mocht
verwachtingen zijn hoog, maar
zich daarna nog een keer van
hij moet het zelf waarmaken.
zijn beste kant laten zien op de
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020
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“Een uit de hand gelopen hobby”
noemt Jan Siebren Duiven lachend
de fokkerij die de familie Duiven
uit Hartwerd in de loop der jaren
heeft opgebouwd. Met jaarlijks
wel ongeveer twintig veulens uit
verschillende stammen gefokt, is
de familie nu ongeveer vijftien jaar
bezig. “Het begint nu steeds serieuzer te worden” zegt hij ook. “Als
het iets aparts is dan houden we ze
aan. We proberen mooie rassige,
goede gebruikspaarden te fokken.
Vooral dat ras, dat willen we niet
op inboeten”.

Net als Walt 487

De familie Duiven slaagde er dit
jaar in een mooie hengst geselecteerd te krijgen voor de voorrijdagen. Deze Dietmer fan ‘e Ridderdijk
is een zoon van Omer 493 en komt
uit de ster, preferente en presta-

tiemoeder Eelkje fan Tsjerkgaast
(v. Ulke 338). Deze merrie bracht
in totaal twaalf nakomelingen. De
meest bekende is wellicht Walt 487
(v. Gjalt 426). “Omdat de combinatie Gjalt 426 met Eelkje fan Tsjerkgaast in de vorm van Walt 487
wel heel mooi uitpakte wilde mijn
vader dit nog wel eens proberen
en koos daarom voor Omer 493
(v. Gjalt 426). Daaruit is Dietmer
geboren.

Overleden

De geboorte van Dietmer zorgde
spijtig genoeg wel voor het verlies van Eelkje fan Tsjerkgaast. De
merrie overleed daarna. Dietmer
groeide op bij een andere merrie
van stal en ging met een surrogaat
moeder naar de keuring in Blauwhuis. Daar kreeg hij een tweede
premie. Dietmer bleef bij de fok-

kers thuis in de opfok en deed het
daar goed.

DIETMER FAN ‘E
RIDDERDIJK

Wytse 462

Zoals gezegd leverde moeder Eelkje fan Tsjerkgaast twaalf nakomelingen. “Alle nakomelingen die op
de keuring zijn geweest zijn allemaal ster geworden. Opvallend dat
de merrie drie jaren op rij een merrieveulen in combinatie met Wytse
462 bracht en dat deze drie ook
allemaal ster zijn geworden. “Ze
zijn ook alle drie nog bij ons” zegt
Jan Siebren. Riekie fan Tsjerkgaast
is daar bijvoorbeeld eentje van.
Deze merrie bracht al twee keer
een veulen met een eerste premie.
De merrie is voorlopig kroon.

Omer 493 x Ulke 338

uit stam 143 en als Jan Siebren
deze foklijn van hem mocht omschrijven dan zou hij zeggen: “Het
zijn steeds mooie rassige paarden
met een goede stap. Daarnaast
hebben ze super beenwerk”. De
goede stap heeft de hengstenkeuringsjury ook bij Dietmer gezien
en was daarnaast enthousiast over
de beste draf. “De hengst is er
mooi ingegroeid, heeft een correct
model en veel ras” zo laat de jury

Super beenwerk

Even terug naar Dietmer. Hij komt
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020
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weten na de tweede bezichtiging.
Zelf beleerd
De hengst staat inmiddels thuis op
stal en is door Jan Siebren zelf beleerd voor de wagen en onder het
zadel. Pietie van der Berg rijdt hem
ook. “Hoe doet het goed en houd
alles goed vol” zegt Jan Siebren.
Wanneer de voorrijdagen naderen
gaat Dietmer weer even terug naar
de familie Folmer om verder voorbereid te worden.

Fokker
Annie Duiven-Lettinga,
Hartwerd
Eigenaar
Annie Duiven-Lettinga,
Hartwerd
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber
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FRITS DE JONG GERIDDERD

F R ITS D E JO NG GERI D D ERD

in een huis vol boeketten bloemen,
kaartjes en andere presentjes gaan
de gedachten weer even terug
naar het moment en denk hij na
over de vraag: “Hoe wordt je nu
een Ridder”. Frits denkt wel te weten waar de basis van dit alles ligt.
“Ik ben een echt verenigingsmens.
Ik voel me dan als een vis in het
water. Het sociale gebeuren binnen
een vereniging, iets samen doen,
daar gaat het om”. Als jong mannetje van een jaar of tien werd Frits
al lid bij LR en PC De Oorsprong.
“Ik reed op een Fries paard. Deze
werden overdag gebruikt voor het
boerenwerk en waren daardoor
heel mak. Je kon er zo mee wegrijden. Frits bleef al die jaren lid van
De Oorsprong en denkt nu misschien wel het oudste, nog actieve
lid te zijn. Tevens is hij er erelid.
“De Oorsprong gaat als een rode
draad door mijn leven” zegt hij.
“We hebben prachtige jaren gehad
bij de club. Cees Faber en Lammert
Brouwer waren leermeesters voor
Frits. “Van Cees Faber leerden we
vrijheidsdressuur”, weet hij nog.
“We hebben heel wat verschillende dingen gedaan en vooral veel
shows gereden. Alles om maar
de clubkas van De Oorsprong te
spekken. Het hele huidige ledenbestand heeft er nog profijt van
want dankzij de nodige bijdragen
kon uiteindelijk een overdekte hal
gebouwd worden.

Anky van Grunsven, Ruurd Gullit, Frans Bauer, Fanny Blankers-Koen, Godfried
Bomans, IJsbrand Chardon, Imca Marina, Johan Cruijff, Edwin Evers, Sjef Janssen…..EN Frits de Jong. Het is zomaar een greep uit het rijtje Ridders in de Orde
van Oranje Nassau. Allen kregen onlangs of al wat langer geleden een erespeldje
uitgereikt voor buitengewone verdiensten in de samenleving. Frits de Jong uit
Tjerkgaast ontving zijn lintje tijdens de hengstenkeuring in het WTC Expo te Leeuwarden
Tekst: Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber
“Soks seach ik hielendal net oankommen. Ik ha der ek noch nea oer
prakkeseart” zegt Frits de Jong na
afloop. “It wie in hiele grutte ferrassing”. Na een optreden van de
Fryske Quadrille, waarvan de leden
op een uitzondering na, pas een
kwartiertje van tevoren over de te
komen huldiging werd ingelicht,
reden de dames Setske en Afke
de Jong een prachtige landauer
de piste binnen. Vrouw Rinskje zat
ietwat onwennig achterin. “Mien

famkes!” zag Frits en trotser dan
dit kon een vader niet zijn. “Dat
was het mooiste moment, toen ik
mijn dochters zag binnenkomen
met dat mooie span Friezen. Pas
daarna zag ik dat mijn vrouw achterin zat. Ik had nog werkelijk geen
idee wat me te wachten stond.
Ik dacht eerst nog, ze zullen me
wel een bloemetje of zo geven als
voorzitter van de Quadrille.” Maar
de vork zat een beetje anders in de
steel. Burgemeester Fred Veenstra

van de gemeente De Fryske Marren sprak Frits en Rinskje toe en
eindigde met de woorden: “Het
heeft Zijne Majesteit de Koning
behaagd u te benoemen tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau”.

In hart en nieren

De meeste mensen kennen Frits de
Jong als een allround paardenman.
Hij kent de kneepjes van het vak
en is er goed in. Hij was deel van
de tatoeëer-/chipploeg, reed van
jongs af aan op het paard en is een
groot liefhebber van meertalrijden
of carrousels. Frits was actief met
kegelrijden, samengesteld mennen
en uiteraard ook de tuigsport. Daar
waar hij samen met zijn vrouw

De basis

“Dat zoveel mensen hiermee bezig
zijn geweest en het ons gunden,
dat had ik nooit gedacht en raakt
mij het allermeest” zegt Frits achteraf. Zittend aan de keukentafel,
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Rinskje en de vier kinderen Tjalling, Johannes, Setske en Afke een
melkveebedrijf had in Tjerkgaast,
onder de toren van Spannenburg,
kwam daar in de jaren negentig
een hengstenhouderij bij. Met
de komst van Franke 251 en later
onder andere Reitse 272 en Olof
315 kwamen ‘gouden jaren’ voor
het gezin.

Verrijking

Toen er met de hengstenhouderij werd afgebouwd en zoon
Johannes de melkveehouderij
voort zette verhuisden Frits en
Rinskje naar het huis eventjes
verderop onder de toren. Het leek
wel vakantie en er was ruimte
voor andere zaken. Zo werd Frits
gevraagd als voorzitter van de
Fryske Quadrille. Er was even
twijfel. “Zal ik dit nu wel doen,
maar Rinskje gaf het duwtje en
zei me dat ik het toch maar moest

doen”. Tot op de dag van vandaag
is er geen spijt van deze beslissing. “Het is een grote verrijking
in mijn leven. Ik weet hoe een
span Friezen voor de sjees eruit
moet zien, met de kopjes erop en
de neuzen dezelfde kant op. En
zo is het ook met de hele rijdersgroep. Dat is de kracht. We hebben nog nooit onenigheid gehad”
zegt Frits trots.
Vanuit de Fryske Quadrille kwam
ook de aanzet tot het aanvragen
van een lintje voor Frits. Gert van
Dijkhuizen is de initiatiefnemer
en begon met het verzamelen van
de aanbevelingsbrieven. “Het is
een hele klus geweest want het is
niet zomaar klaar. We zijn vanaf
augustus vorig jaar begonnen”
zegt hij. “Maar ik ben heel blij dat
het nu gelukt is. Het is Frits echt
gegund. En natuurlijk ook alle eer
voor Rinskje want zonder haar

steun kon Frits dit allemaal niet
doen”.

wie hûrd wurkjen froeger doe’t
heit noch lyts wie. Der wie net
folle frije tiid, mar doe’t hy tsjien
wie, mocht hy mei in hynder
nei de Oorsprong op les by Cees
Faber. It wie heit syn romte foar
frijhyd, freonskip, ferdivedaasje
en aventûr. Hy wie der goed yn.
Johannes en ik moasten froeger
ek op in pony ride, want it Fryske hynderbloed moast troch jûn
wurde yn de famylje. We wiene 7
en 6, mar it kin ek 6 en 5 west ha.
Johannes en ik koene net lichtride
en hiene derom wol yn ‘e gaten
dat galoppearje minder sear dy yn
ús krús, dus galoppearje. Nei fiif
meter leine we al te sân happen.
Heit fûn dat hy earst de pony’s
rêde moast en liet ús jankend hân
yn hân mei in kapotte bril efter”.

Receptie

Daags na het uitreiken van het
lintje voor Frits werd hem door
PSV De Oorsprong een receptie
aangeboden in de kantine van
manege De Oorsprong. Familie,
vrienden, buren en leden van
De Oorsprong werden hiervoor
uitgenodigd en zorgden voor een
volle zaal welke in erg gemoedelijke sfeer het feestje voor Frits
en Rinskje mee vierden. Lammert
Jager, de huidige voorzitter van
de club sprak het echtpaar met
lovende en memorabele woorden
toe.
Ook vanuit de Quadrille waren
respectvolle woorden. De grootste hilariteit kwam van de vier
kinderen met oudste zoon Tjalling
als woordvoerder. Zijn stuk kwam
als een levensverhaal binnen: ”It
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1990 wûrden der trije hynsten
goedkard en koe it syn berop wurde. Ik hie noch steeds neat mei
hynders, mar wy fûnen se wol in
hiel stik leuker dat der do jild mei
fertsjinne wurde koe. Johannes
waard de boer. Heit koe fan syn
hobby syn berop meitsje. Dat is
ek wol wer knap. Heit wie net in
soad mear thûs. Dan hie der wer
ien belle om in hynder te besjen.
Ik fûn it wol ris frustrearjend dat
hy earder mei een faach lid fan
de Oorsprong op paad gie om in
hynder te besjen, dan dat hy by
us in wedstriid fan fuotbal seach.
Jimme hawwe wol yn ‘e gaten
dat ús heit einliks fiif bern hat

Meielkoar
kin alles,
tsjinelkoar kin
neat

en dat wy it der as oare fjouwer
wolris dreech mei hân hawwe dat
it oare bern faak wichticher wie
as ús. Mar we binne der mentaal
sterker fan wurden en fyne it ek
prachtich dat wy no op kosten
fan dat fiifde bern, de Oorsprong,
sûpe kinne” zo besluit Tjalling zijn
prachtige speech welke vol humor
en goedbedoelde opruiingen toch
veel waardering voor vader maar
zeker ook moeder laat doorschemeren.

Gewoon

Voor de familie de Jong vormt dit
lintje een mooi begin van 2020
en zullen de woorden van Frits:
“Meielkoar kin alles, tsjinelkoar
kin neat” bij menigeen blijven
hangen. “Het is een hele eer en
het doet ons echt veel, maar nu
doen we maar weer gewoon en
proberen we te genieten van het
leven” besluit Frits.
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FOKKER VAN HET JAAR 2019

O B E M OU S F OK K E R VAN H E T J AAR

Africhten * IBOP * Keuringen * Handel

ffFOKKER VAN HET JAAR 2016

Stal “De Noeste Hoeve”
Rommert 498

* Training & Hoefsmederij & Handel *

Pieter en Tiety Okkema
G. Japiksweg 20
8748 CM Witmarsum
Friesland

Pieter: +31(0) 615510146
Tiety: +31(0) 651855279

Op zaterdag 11 januari, net voordat de hengstenkeuring zou
beginnen verruilde Obe Mous zijn tribuneplaats in het WTC
noodgedwongen in voor een ziekenhuisbed van het MCL te
Leeuwarden! De fokker en gebruiker van het Friese paard
had even gedegen medische hulp nodig om zijn hart weer
goed te laten functioneren en mocht gelukkig daags na de
keuring weer huiswaarts keren. Zijn ziekenhuisopname leverde de nodige stress op bij de organisatoren van de hengstenkeuring want wat Obe toen nog niet wist, was zijn voor
handen zijnde huldiging tot fokker van het jaar 2019. Een
verdiende huldiging met de volle aandacht en applaus vanuit het publiek zat er door deze omstandigheid helaas niet in.
Tekst: Johanna Faber
Foto: Johanna Faber en archief familie Mous

Trainers en fokkers van KAMPIOENEN
W W W.N OE S T E HOE V E.N L
Selling high Quality Friesian Horses

EquiLife paardenartsen is een jonge
praktijk met twee dierenartsen die 24/7
klaar staan voor al uw veterinaire
zorg en vragen.
Er is speciale aandacht voor de
voortplanting* en lymfedrainage.
Schroom niet om ons te bellen of om ons te
appen op het nummer: +(31)6 10 412 537.

Ook embryotransplantaties en OPU/ICSI.

Ondanks het feit dat Obe in het
ziekenhuis verbleef ten tijde van
de hengstenkeuring heeft hij er
in de middag door middel van de
live uitzending van Omrop Fryslân
toch nog wel wat van mee kunnen
krijgen. Een delegatie van het KFPS
stamboekkantoor- en bestuur
zocht hem kort na de HK thuis
op en feliciteerden hem met de
verworven titel. Obe ontving een
Birth Watch geboortemelder van
hen cadeau.
Sinds de invoering van de titel
‘Fokker van haar jaar’ in 2012
is Obe Mous de vijfde fokker
uit ons fokgebied die zich mag
scharen in het prestigieuze rijtje.
Ter herinnering: 2012 Familie
Kruis, Heeg; 2015 Familie de
Vries, Hindeloopen; 2016 Familie
Okkema, Witmarsum; 2018 Hindrik
en Taekje Kuiper, Oosterend,
2019 Familie Mous, Koudum.
Het bevestigd opnieuw dat ons
fokgebied het erg goed doet en
daar mogen we best een beetje
trots op zijn!

Volhardend

Voor Obe begon zijn fokkerij toen

hij op vijftienjarige leeftijd in 1967
zijn eerste Friese merrie krijg. “Ik
hie in bolle en ha die rûle mei
it Fryske hynder” zegt Obe over
zijn ruil met een neef van zijn
moeder. Het betrof hier de merrie
Wilma. Een dochter van Kaey 227
uit Neenke (v. Hylke 186). Van
de hengst Kaey zijn maar heel
weinig dochters opgenomen in het
stamboek en een hele poos leek
het erop dat ook Wilma niet zou
worden opgenomen. De merrie
had een niet geoorloofde witte
sok. Obe was echter volhardend
en liet aan de destijds zittende
stamboeksecretaris de heer Huijing
weten graag een papiertje bij
zijn merrie te willen. “Ik ha him
fertelt dat ik eltse freed by him
op it kantoor komme soe, krekt
salang as hy it hynder ynskriuwe
soe”. Obe hield woord en ging
elke vrijdag na zijn bezoek aan de
‘freedsmerke’ by Huijing langs. “In
heal jier lang koe ik eltse wike wol
wer opsodemieterje, mar op in dei
krige ik samar dochs it papierke
fan Huijing” zegt een glimlachende
Obe. “Huijng bedankt” zegt hij nog.
Deze koppige actie heeft er wel
toe geleid dat stam 14 nog altijd

springlevend is. Ulke 338, Karel 370
en andere toppers hadden anders
niet bestaan!

Ygram 240

Omdat hengstenhouder Siemen
Smink uit Oudemirdum voor de
in de Brekkenpolder bij Lemmer
woonachtige Obe Mous het
dichtstbijzijnde hengstenstation
was, werd Wilma elke keer met
de aldaar gestationeerde Ygram
240 gedekt. Zes nakomelingen
van Wilma staan bij het KFPS
geregistreerd waarvan Ljurkje
toch wel de meest bekende en
invloedrijke. Deze merrie werd
ster en preferent. Ljurkje was een
hele duurzame merrie die vijftien
nakomelingen bracht. Ze werd
zelf 28 jaar. Uit Ljurkje is Fabiolaa
de meest bekende merrie maar
ook bij het noemen van de naam
Jetske B. (v. Bendert 281) weet
Obe nog wel wat te noemen. “Een
hiele pittige merrie dy’t ik tegearre
mei Ljurkje foar de marathon
brûkte. Jetske B. woe altiid sa
graach en hie hast gjin geduld om
te stappen. De bokrjochter straft
us derfoar….wat in naar wiif….”,
gromt Obe nog. Jetske B. werd ooit
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020

55

ook reservekampioen enters in
Blauwhuis.

Fabiolaa

Uw adres voor:
-

Uw complete mais- & grasoogst

-

Compleet programma graslandverbetering
Mestverwerking met giertank en sleepslang
(hoge capaciteit)

-

Overige agrarische werkzaamheden
Lasergestuurde afreibalk

-

Leveren en aanbrengen erfverharding/sleufsilo’s

-

Leveren en aanbrengen paardenbakken
Verhuur diverse machines en materialen

Maar ook uw adres voor:
-

Levering / zelf afhalen zand en grond

-

De aanleg van uw walbeschoeiing
De aanleg van uw riolering

Wolsumerwei 2, 8774 PL Wolsum
Tel: 0515-579408
M: info@brandsma-wolsum.nl - I: brandsma-wolsum.nl

Uit de combinatie Ljurkje x Reitse
272 kwam de in 1983 geboren
Fabiolaa. De merrie bracht zes
nakomelingen en deze nakomelingen zorgden wel voor moeders
preferent- én prestatiepredicaat.
Haar eerstgeborene is Peter (v.
Frans 289). Deze ging net als halfbroer Folkert D. (v. Djurre 284) via
oud-inspecteur Hendrik Draaijer
naar het Friese vierspan met Leo
Kraaijenbrink. Twee andere grote
bekenden uit Fabiolaa zijn de KFPS
stamboekhengsten Ulke 338 en
Karel 370. Het is mede dankzij het
bereiken van de 30-jarige leeftijd
van Ulke 338 dit jaar, waardoor
Obe tot fokker van het jaar werd
uitgeroepen.

Veel fokproducten

Met 216 geregistreerde fokproducten kun je gerust stellen dat Obe
een grote bijdrage heeft geleverd

aan de fokkerij. De lijn van Mous
kenmerkt zich door duurzaamheid,
werkwilligheid en eerlijkheid. “Us
hynders binne sa earlik as goud”
zegt Obe, “Se kinne sa yn de sport,
binne hiel werkwillig mar se misse
wat luxe”. Met Thorben 466 als
vader haalde Mous recent nog wat
mooie successen. Zo mag Auke fan
de Klaster zich dit jaar melden voor
het Centraal Onderzoek en werd
Alexia fan de Klaster in 2019 reservekampioen driejarigen op onze
fokdag in Blauwhuis.

Gebruiken

Obe en zoon Klaas zijn mannen
van het gebruik. Hoewel dochter
Hendrikje ook graag mag rijden
onder het zadel overigens. Elk
paard wordt door de mannen, of
door één van de meiden bij hen op
stal, beleerd voor de wagen en/of
onder het zadel. “Eerst kijken wat
ze kunnen”, zo is het motto. “We
verkopen bijna nooit paarden al
als veulen” zegt hij. “We beleren
ze eerst. Vaak gaan we er even op

uit. De hondjes mooi mee op de
wagen” lacht Obe. Vader Obe fokt
nog steeds louter met paarden uit
stam 14. Zoon Klaas heeft inmiddels wel wat ander materiaal uit
andere lijnen.

Successen van een ander

De titel fokker van het jaar dankt
Obe natuurlijk ook voor een deel
aan de successen die anderen
boekten met fokproducten van
de ‘fan de Klaster-fokkerij’. Zo
werd Marrit fan de Klaster, nu in
eigendom van Maatschap Postma,
Boornzwaag afgelopen jaar sport
en model verklaard. “Echt super”
lachen Obe en diens vrouw Grietje
beide. Ook Izaak fan de Klaster (v.
Tjalf 443) doet het nog steeds erg
goed. De hengst is inmiddels al
Sport-Elite en wordt momenteel
door Daniëlla Smit doorgetraind
voor het hogere dressuurwerk.
Eerder werd Henkie fan de Klaster
(v. Mewes 438) al sport en werd
Zafira fan de Klaster (v. Tsjalle 454)
voorlopig kroon.

Paardenverzekering “De Eendracht” Doniaga e.o. al meer dan 100 jaar:
Een paardenverzekering voor ons allemaal.
Lage premie, vanaf 3,75% op jaarbasis.
Schade uitkering tot 70%.
Snelle afhandeling van de schade.
Werpverzekering is ook mogelijk.
Inlichtingen bij de secretaris: H. Eppinga, Oudemirdum, 06-51106695,
de_eendracht@hotmail.nl of kijk op: www.paarden-verzekering.info

Tijdens de natte herfst van 1978 liep Wilma (links) voor de hooiwagen. Omdat het wel wat zwaar
werd op het natte land zette vader Mous de jonge Ljurkje (rechts, vanaf de wagen gezien) erbij. De
merrie werd op deze manier beleerd. “Heit beseach it efkes en sei doe dat ik my der wol mei rêdde
koe” en zo liep Obe Mous het span paarden te begeleiden. (Foto van familie Mous)
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020

57

WIBOUT 511 EN ARENT 515

WIBOUT 511 EN ARENT 515

VAN WILLEM NAAR WIBOUT EN VAN BOUWE NAAR ARENT
In oktober 2019 stonden er zes gloednieuwe KFPS stamboekhengsten paraat
om de Friezenfokkerij te bedienen. Een gevarieerd zestal, waarover, zo blijkt
achteraf nog veel wordt nagesproken. Wij spraken de twee leden van onze
Tekst: Janny Bosma & Roelof Bos
fokvereniging over hun fokproduct.
Foto’s: Johanna Faber en archief Leny Haijtema
Willem E. fan ‘e Iepene Hikke,
een hengst uit de fokkerij van
Leny Haytema uit Wons. Willem
was bij zijn aanwijzing in 2018
al een grote hengst die echt
nog wel even tijd nodig had om
goed uit te groeien. Om zijn
bloedvoering Thorben x Doeke is
hij interessant voor de fokkerij.
Age en Marieke Okkema van
Stal de Mersken als huidige
eigenaren hebben daarom ook
mooi de tijd genomen om hem
rustig voor te bereiden en een
jaar later aan te leveren voor het
Centraal Onderzoek.

elke week was ze in Exloo te
vinden.
Age en Marieke hadden Willem
fijn voorbereid. Het jaartje extra
uit laten groeien heeft hem
zeker goed gedaan. Ludo van der
Weide reed Willem daar voor
het zadelexamen en had ook een
goede klik met de hengst die
fijn te rijden is. Met 82,5 voor
de rijproef liet hij al een mooi
visitekaartje achter. Ook tijdens
de menproef welke met 79,5
en de tuigproef waar hij 81,0
punten scoorde mag je gerust
van een allround hengst spreken.

Willem E fan de Iepene Hikke
werd omgetoverd tot Wibout
511 en hij mag ingezet worden
als goedgekeurde hengst! Een
superprestatie voor Age en
Marieke die ook dit jaar weer
En dan komt weer zo’n
spannende tijd, het CO! Nu moet een nieuwe dekhengst aan hun
hij zich echt gaan bewijzen. Niet dekstation kunnen toevoegen.
En Leny natuurlijk een trotse
alleen voor Age en Marieke
fokster van Wibout 511!
maar ook voor Leny Haytema,
als fokker. Ook zij volgde hem
Op het feestje bij Stal de
tijdens het gehele traject. Bijna
Zo werd deelgenomen aan de
voorrijdagen in 2019 met elke
keer weer een positief advies
voor de aanlevering van het CO.

Mersken werd Leny nog mooi in
de bloemetjes gezet samen met
echtgenoot Willem. Zij kreeg
mooi cadeau maar ook nog een
gratis dekking van Wibout 511.
Deze gaat Leny gebruiken bij
haar Sport Elite merrie Geartsje
fan de Iepen Hikke.
Tijdens de HK in januari was
het voor de jongste lichting die
net goedgekeurd waren erg
jammer dat de meeste toch erg
onder de indruk waren van de
entourage en herrie in de baan.
Zo ook Wibout 511. Hij liet zich
dan ook lang niet zo goed zien
als normaal. Dat geldt natuurlijk
voor iedereen, maar misschien
een idee de jongste lichting
één voor één te presenteren en
daarna huldigen met fokker/
eigenaar. Daarna niet op tal te
zetten maar twee aan te wijzen
voor de kampioenskeuring.
Wibout 511 mag zich nu in de
fokkerij gaan bewijzen. 2021
komt zijn 1e lichting op de
veulenkeuringen.
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In de editie van ons
Meidielingsbled van maart
2019 hebben we al over Arent
geschreven. De eerste nakomeling
van de nu achtjarige stermerrie
Marije van Dijkstra State (V.
Haitse). Toen nog als aangewezen
hengst voor de verrichting onder
de naam Bouwe van Dijkstra
State. Nu door het leven als
stamboekhengst Arent 515.

Bouwe was niet een hengst die
direct opviel, maar het gewoon
telkens goed deed. Ik herinner
me nog dat ik tijdens het
verrichtingsonderzoek iemand
hoorde zeggen dat hij ook wel
“naar huis kan”. Diezelfde persoon
spreekt me tijdens de afgelopen
hengstenkeuring aan, hoe goed
Arent het wel niet deed! Zo snel
kan het anders zijn....

Hoe is dit afgelopen jaar allemaal
beleefd door de familie Dijkstra?
Een hele belevenis, je rekent niet
zomaar op een goedgekeurde
dekhengst! Een bekroning op je
werk van jarenlang fokken. Zo
nuchter als Dijkstra is, verteld hij
dat het simpelweg begint met de
keuze van een hengst bij je merrie.
Een keuze voornamelijk op basis
van gevoel. Een hengst moet je
aanstaan en dat deed Jouwe.
Jouwe die met zijn eerste jaargang
een goede indruk achterliet met 2
goedgekeurde zonen.

Het is nu natuurlijk allemaal wel
betrekkelijk. Zo mooi is het dat
je een goedgekeurde hengst
fokt, maar nu moet ie hem gaan
waarmaken. We weten allemaal
hoe snel een hengst een stempel
kan krijgen en het zomaar anders
kan zijn. We gaan het allemaal
meemaken en zijn blij nog medeeigenaar te zijn. Dit maakt de
beleving toch wel extra! Af en toe
gaan we naar hem toe, het is toch
gewoon je eigen…

Onder de hoede van Jan Folmer is
Bouwe in opfok gegaan, waarna
je hem na 2 jaar terugziet en hij
er mooi in gegroeid is. Zonder al
teveel verwachting gaat Bouwe
in training, wordt aangewezen,
gaat naar de voorrijdagen en
mag telkens een ronde verder.
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publiciteit, mooi dat de aandacht
er is, maar niet teveel op de
voorgrond…
De hengstenkeuring was succesvol,
boven verwachting op een tweede
plaats in zijn groep en uitgenodigd
voor de kampioenskeuring. Hij
liet m gewoon best zien en groeit
er telkens beter in, dit geeft veel
vertrouwen. Ook in het werk pakt
hij het verder goed op. Marijke is
“weg” van hem, attent, werkwillig
en leergierig. Hij gaat eerst onder
het zadel de sport in en we zullen
zien wat dit brengt.

Arent heeft een mooie plek in
Lunteren, waar zijn moeder nu ook
staat. Marije wordt klaargemaakt
voor de IBOP. Na elk jaar een
veulen te hebben gehad en dit
jaar niet, is het een mooi moment
om Marije een test te laten lopen.
Tussen de dracht door kom je hier
ook weinig aan toe. Ze pakt het
De aandacht van Omrop Fryslan
goed op en het zou mooi zijn als
tijdens het CO was mooi. Men was ze een mooie score gaat lopen.
op zoek naar een “gewone” fokker Niet alleen voor Arent, maar ook
die eigenaar is van een dekhengst. voor de overige nakomelingen
Ik werd opgebeld, maar had op
die nog in eigendom zijn. “Ja, we
dat moment zelf geen paarden
zijn blij met dit lijntje en hopen
staan. Dan maar met zijn allen naar hier verdere successen mee te
Lunteren. Een hele dag onderweg
krijgen. Nu eerst maar op naar de
voor 3 minuten film. Tja, dat is wel komende hengstenshows en het
typerend. Dijkstra is niet zo van de dekseizoen!”
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Een nog completer assortiment met voor
elke discipline, levensfase of specifieke
behoefte het perfecte product

www.equifirst.nl
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FEESTAVOND
TIEDE 501

HENGSTENSHOWS 2020

ZATERDAG 29 FEBRUARI - 19.30 UUR
TOEGANG
GRATIS

EPKE 474
SPORT

MAANDAG 2E PAASDAG
13 APRIL - 12.00 UUR

CH TUIGPAARD FRIES RAS
2 MEI - 12.00 UUR

HENGSTEN BESCHIKBAAR BIJ DE NIEUWE HEUVEL:
ALWIN 469 – ARENT 515 – AUWERT 514 – BOET 516 – EPKE 474
GERBEN 479 - JOUWE 485 – OMER 493 – PIER 448 – SIPKE 450
SJOUKE 453 - TIEDE 501 - TJEBBE 500 – WILLEM 508 - WOLFERT 467

• GERENOMEERDE EU STAL
• VERS- EN DIEPVRIESSPERMA
• BELEREN EN TRAINEN ONDER HET ZADEL EN IN HET TUIG
• KEURINGSKLAAR MAKEN
Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren (Gld.) - Ingang Goorsteeg 25
tel.: 0318-483284 - e-mail: dekstation@denieuweheuvel.com
www.denieuweheuvel.com

ALWIN 469 SPORT

BARTELE 472 – ERRYT 448 – HAITSE 425 – JORN 430
MAURUS 441 – STENDERT 447

Naast ons Agrarische werkzaamheden hebben wij ons nu ook
gespecialiseerd in het maken van:

✔ Paardenbakken
✔ Walbeschoeiing
✔ Tuinaanleg
✔ Erfverharding
✔ Sleufsilo’s
Tevens kunt u bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte sleufsilo
wanden en het inruilen van uw oude sleufsilo’s.
Ook voor verhuur van kunststof rijplaten, diverse trilplaten,
stenenknippers en ander klein materiaal.
Vraag vrijblijvend naar meer informatie.
R. de Jong 0645132215



Veehouderijbenodigdheden



Landbouwfolie



Landhekken



Gecreosoteerde palen & planken



Afrasteringsmateriaal



Schrikdraadapparatuur



Kruiwagens



Werkschoeisel

Weet u nog wie het allereerste
erelid van onze fokvereniging
was? En weet u ook de vier
steden te noemen waar de
Olympische Zomerspelen twee
keer zijn geweest? Of weet
u misschien welke fokker de
meeste kampioenen op onze
fokdagen heeft gehad? Het is
zomaar een greep uit de vele
Pubquiz-vragen die gesteld
zijn tijdens onze jaarlijkse
feestavond afgelopen najaar.
Tekst: Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber

Café De Freonskip zat op
vrijdagavond 8 november weer vol
met enthousiaste leden. Gedreven
of iets minder fanatiek, maar elke
aanwezige mocht meedoen aan de
leuke pubquiz. Quizmaster Marcel
de Vries probeerde de boel op
een ordelijke manier aan elkaar te
praten en de algehele leiding erin
te houden. Dit lukte hier en daar
niet helemaal. In zes rondes werd
de kennis van ons fokgebied op de
proef gesteld. We begonnen met
een ronde over spelletjes. Met
enkele foto’s op het grote scherm
kreeg men plaatjes te zien en dan
was het aan het publiek te noteren
om welk spel het ging. Monopoly,
Risk, Mastermind, Origami….het
zijn er een paar. Vervolgens moest
men in een volgende ronde even
logisch nadenken want hoe zat
het ook alweer met de diepte van

een ladder aan een boot bij eb en
vloed? Ook een stukje geografische
kennis werd gevraagd bij het
laten zien van enkele stipjes op
de landkaart van Friesland. Welke
plaatsen waren het? Gelukkig was
het meeste wel bekend. Als je een
fervent televisiekijker en vooral
reclamekijker bent dan was je in
het voordeel want het raden van
enkele geluidsfragmenten van
reclamespotjes leverde hier en daar
nog wel wat frustraties op. Klinkt
allemaal toch zo bekend maar van
welk merk was het ook alweer?
Halverwege de quiz konden de
paardenliefhebbers hun hart weer
ophalen want er werd gevraagd
naar de juiste aanspanning en het
aantal riempjes op een hoofdstel.
En hoe zat het ook alweer met
koperen of zilveren gespen….
Helaas was de vraagstelling hier

iets te open waardoor meerdere
antwoorden mogelijk waren en het
wat rommelig werd. Twee teams
belandden in de finale en kregen
een finalevraag. Kennis van Queen
en diens songs was hier van belang.
Het team met de naar voren
geschoven Gerben de Vries als
frontman won uiteindelijk.
Een feestavond is natuurlijk niet
compleet zonder de huldiging van
onze fokdagkampioenen. Deze
werden dan ook feestelijk in de
bloemetjes gezet met natuurlijk de
felbegeerde wandborden. De avond
werd verder opgeluisterd met een
fotopresentatie van onze fokdag,
muziek van Roel & Marty, lekkere
hapjes op het buffet en voor de
liefhebbers een daarbij behorende
borrel!
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REGIO- EN LEDENRAADSVERGADERING

S TR E VE N N A A R 4500 VE U L E NGE B O O RT E S
Het KFPS-strategieplan inclusief meerjarenbegroting is tweeledig. “Nog
niet concreet genoeg” volgens de ledenraad, “Ambitieus” volgens KFPS. Dit
laatste is vooral gericht op het aantal geboortes van veulens. In 2024 hoopt
het KFPS dit getal naar ongeveer 4500 te hebben getild, met een stabiel
ledenaantal daarbij. Hoe gaan we dat doen in een tijd waarin we steeds
meer concluderen dat oudere fokkers minderen of zelfs stoppen en jongere
fokkers dat stokje niet of nauwelijks overnemen? Zeker niet op een grotere
schaal. Onze fokvereniging zal er een discussieavond over opzetten
Tekst: Johanna Faber

Doelen

Op de regiovergadering in het
najaar kwamen een aantal
leden naar Blauwhuis om te
luisteren naar de plannen van
het KFPS bestuur en hoe de
status van lopende zaken zijn.
De pijlen van het stamboek
zullen de komende periode
vooral liggen op het opnieuw
opstellen van het fokdoel, op
de fokwaardeschatting van
sport, het herstructureren
van de cursus beoordelen, de
introductie van MIJNKFPS-app,
en diverse aspecten ten behoeve
van stimuleren van de fokkerij.
De intentie zal ook zijn om sport
en fokkerij dichter bij elkaar te
brengen. In de vorm van een
samensmelting tussen de fokkerijen sportraad zal daar al een begin
mee worden gemaakt.

Wijzigingen in kader

Corrie Terpstra en Jan Hellinx
tot de inspectie en Manuel
Gassing, Peter de Meulmeester
en Wieneke Blom tot het
jurykorps. Ester Reen komt in de
verrichtingsjury. Wytske Schuth
zal als manager keuringen en
opleidingen aan de slag en zal
daarin een leidende rol spelen en
meer structuur aanbrengen.

Aanpassingen

We kennen binnen het KFPS
als de norm van 77 punten of
hoger bij ABFP en IBOP proeven.
Er komt een extra gradatie bij
in de vorm van A, AA of AAA
toevoegsels. A staat voor 73t/m
76,5 punten, AA voor 77 t/m 82
punten en AAA voor 82,5 punten
of hoger. Ook het preferentschap
voor KFPS stamboekhengsten
krijgt een andere criterianorm
middels een rekenformule
meer gebaseerd op jaargangen.
Erfelijke gebreken en karakter
maken nog geen deel uit van de
criteria.

De leden werden ingelicht
over de financiële situatie
van het stamboek en over de
benoemingen die in de naderende
Rondvraag
najaarsledenraadsvergadering
Op onze regiovergadering werd
aanstaande zijn. Belangrijkste
ook enigszins bezorgt gekeken
zijn uiteraard de toevoeging van

naar de kritieken die door enkele
KFPS leden werd geuit richting
het beleid van het Centraal
Onderzoek. Kijken we wel genoeg
naar dierenwelzijn e.d. Volgens
bestuur is het goedkeuren
van jonge hengsten het meest
kwetsbare deel van het stamboek
en heeft het de volle aandacht.
Enkele kritieken welke via social
media verkondigd zijn blijken
helemaal niet te kloppen. KFPS
geeft aan dat alles bespreekbaar
is.

Afscheid

Bert Wassenaar was als aftredend
KFPS-voorzitter bewust naar
onze regio vergadering gekomen.
Hij sloot de avond af met de
woorden: “Ik wilde graag als
laatste naar deze bijeenkomst.
Deze fokvereniging is in 1952
in Hotel Hanenburg in Sneek
mede opgericht door mijn pake,
Jan Jansma en daarom vind ik
het leuk om mijn afscheid hier
in Blauwhuis te houden. De
fokvereniging was een trendsetter
en ik hoop dat men dit kan blijven
doen” besluit hij.
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FOKKERSCAFE

I NTE R ESSANT E D I S C U S S I E S I N F O K K E RS C A FÉ

op dekgeld of keuringsbijdragen
en registratiekosten zou kunnen
helpen.

Vooruit kijken

Hoe ziet de toekomst in de Friezenfokkerij eruit. Is er nog wel ruimte en mogelijkheden voor
jonge fokkers? Met een panel bestaande uit Piet Bergsma (inspectie), Marijke Akkerman
(KFPS kantoor), Feike Holtrop (fokker en gebruiker), Froukje Kroondijk (jongKWPN), Rinske
Engelsma (jongKFPS) en Sietske Oosterbaan van Peski (jongKFPS) werden door discussieleider Roelof Bos een aantal stellingen gelanceerd waar zowel de panelleden alsook de aanwezigen op konden reageren en door middel van een groen of rood kaartje konden aangeven
het eens of oneens met deze stellingen te zijn.

Erfelijke gebreken moeten we
zoveel mogelijk proberen uit te
sluiten. De fokkerij moet gezond
blijven, er moet voldoende bloedspreiding zijn. Buitenland wenst
geen paarden met erfelijke gebreken. Limitering op aantal dekkingen per hengst moeten misschien
wel weer toegepast worden om
meer variatie in de populatie te
houden anders krijgen populaire
hengsten teveel de overhand. We
moeten vooruit kijken en zeker niet
te laat ingrijpen. Is het gebruik van
veel jonge hengsten wel de juiste? Het geeft nog veel meer stof
tot discussie en dat is mooi. “Het
fokken en in het bezit hebben van
Friese paarden is een beleving, en
een ‘way of life’. Geniet ervan!”

Tekst: Johanna Faber Foto: Johanna Faber

Sexy

“Is onze Fries oud bollig en niet
sexy genoeg?” Piet Bergsma zegt
van niet. Onze Fries is redelijk goed
gebouwd tegenwoordig. Qua achterbeen mag het nog ietsje beter.
Froukje Kroondijk zegt ook dat het
optreden van de Friezen op de
KWPN hengstenkeuring wel aangaf
dat onze Fries wel degelijk ‘sexy’ is.

lijk tussen hengstenkeuren of merrieskeuringen waarbij fokkers nogal
eens het gevoel hebben scheve
verhoudingen te constateren.

Inspiratiebron

“Zijn de keuringen een inspiratiebron?” Gezien de variatie in
groen en rode kaartjes blijken hier
de meningen ook verdeeld, maar
als Marijke Akkerman aangeeft
Balans houden
dat daags na de hengstenkeuring
“Moeten we meer richting sport
MIJNKFPS een piek heeft in bezoefokken?” Hierin blijken de meninkersaantallen dan geeft dat wel
gen toch ietsje verdeeld maar is
aan dat men bezig is met inteelt
duidelijk dat er voor ieder wat wils berekeningen, hengstenkeuzes etc.
op de markt moet zijn. Er moeOok Feike Holtrop geeft aan de
ten Friezen gefokt worden die in
keuringen belangrijk zijn. “Je moet
de sport kunnen presteren, maar
het veld in, zelf kijken naar de
zeggen critici in de zaal: ‘De markt paarden. Niet altijd afgaan op de
vraagt ook om recreatief te gebrui- cijfers maar met eigen ogen zien
ken paarden. Brave en rassige Frie- wat de paarden kunnen en hoe ze
zen”. Uit cijfers van de KNHS blijkt
eruit zien. Neem die koelbox maar
al wel dat er steeds meer Friezen
mee” zo zegt hij. “Combinaties
gebruikt worden in de sport, op
bekijken, netwerken” het zijn ook
alle niveaus. “Laat de leden van het voor de jongKFPS leden redenen
KFPS vrij in hun keuze en doelen.
om wel naar keuringen te gaan.
Balans houden dus, maar dit mag
Fokkerij stimuleren
niet ten koste gaan van exterieur.
“Moet het KFPS merries aankoOok duurzaamheid, karakter, gepen en middels eigen programma
zondheid en bloedspreiding moeten niet vergeten worden. Over het de fokkerij stimuleren? “Nee zegt
men. Dit is geen taak voor het
fokdoel is iedereen het wel eens.
Over het keuringsbeleid is nog wel KFPS. Dit moeten leden zelf doen.
de nodige kritiek. Over niet altijd te Enige initiatieven hierin zijn al
volgen keuringsuitslagen en verge- voorzichtig gaande met een groep-

je fokkers. Een stimuleringsfonds
voor gebruik met de top van de
merriepopulatie zou een optie
zijn. Altijd zelf baas blijven over
eigen merries en geloven in de
eigen kracht van de fokkers. Haal
de romantiek niet uit de fokkerij
en maak zelf de keuzes, zo zeggen
enkele aanwezigen.

Jeugd erbij betrekken

Laat ‘oudere fokkers’ in contact
komen met jonge/nieuwe fokkers.
Doe aan kennisoverdracht, help
mee met hengstenkeuzes, stel
eventueel merries beschikbaar of
misschien wel embryo’s. Daar waar
kan hopen jongere of nieuwe fokkers mogelijkheden te ontdekken
voor het zelf fokken of mee helpen
en denken over een te lopen koers.
Spontaan worden door een drietal
merriehouders al aanbiedingen
gedaan voor het beschikbaar stellen van merries. Fokkerspremies
zouden ietsje kunnen stimuleren
maar niet voldoende.

Kosten

Wat wel zou kunnen helpen de
fokkerij een boost te geven is
kostenreducering want duidelijk is
zeker dat jongere fokkers financieel
doorgaans niet in staat zijn een
geheel fokprogramma op te kunnen zetten voor zichzelf. Korting
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Menne 496 sport

Matthys 504

sport

FRIESIAN TALENT CUP

Tymen 503

B AU K E K . K I N G E W E L DI C H D RAV E
De kampioen fan de
hynsten/runen ûnder
de hynstekeuring,
krige in tsien foar syn
draf fan de sjuery yn de

Maurits 437 sport

pioen
Algemeen Kam
HK 2020

Beart 411sport, pref.

Talent Cup 2019/2020.
Tekst: Anke Noordmans Foto: Johanna Faber

Grote hengstenshow vrijdag 27 maart 2020 aanvang ±20.00 uur
Aarnold 471 sport Norbert 444 sport Onne 376 sport

finale fan de Friesian

Hessel 480 sport

Meinte 490 sport

Rom twahûndert trijejierrige hynders waarden oanmeld foar de Friesian Talent Cup. De alderbêste hear
yn it finale selskip fan acht hynsten
wie Fabe-soan Bauke K. Dizze stoere
hynst mei in soad ras is fokt troch
de famylje Kruis út Heech. Grutske Jan Kruis en syn dochter Coby
mochten de fokkerspreemje ophelje. De mem fan dizze talintfolle
hynst is stjermerje Yasmine K. (h:
Fridse 423). Amazone Marijke Boelen stelde de hynst tige profesjoneel
foar. Stal Wijbenga út Aldwâld is
de nije eigner fan Bauke en Udo
de Haan mei de sportive takomst
fan de hynst begelieden. De sjuery
bestie út Kim Jacobi en Hergen van
Hall, dy meiinoar mei gastsjuery
Loes Corssel en Johan Hamminga
de draf fan Bauke prizigen.

Sulver

Gebr. v. Manen

Zuiderkade 41, 6718 PG Ede
Tel. 0318 513371
Mobiel 06 51561608
info@hhgebrvanmanen.com
www.hhgebrvanmanen.com

EU erkend NL-8481

Alle hengsten zijn voor het noorden van het land beschikbaar via R. Rienstra uit Wommels zonder bijkomende kosten.

De twadde priis waard troch de sjuery ta bedield oan stjerhynst Beant
fan de Lege Geaën (h: Hessel 480)
mei Rianne Kooistra. De famylje
Fopma út Gau hat dizze hynst út
harren Model- en Sportmerje Lobke
fan de Lege Geaën (h: Tsjalle 454)

fongen.
Ek finalisten en harren bêste kinnen
sjen lieten yn de grutte piste yn
Ljouwert wiene: stjerhynst Brend
Abe fan Galinga State (h: Jehannes
484) fan Johannes Oosterhaven út
Tsjom mei Harmina Holwerda en
Aizo fan Twillens (h: Haike 482) mei
Willemke van der Bij. Sy is mei har
freon Hans Boersma ek fokker en
eigner fan dit sporttalint.

Finale Merjes

Twa merjes út ús fokgebied mei
in protte dressuertalint, wiene
finalisten by de froulju. Stjermerje
Albertje fan de Munnikeleane (h.
Fonger 478) is riden troch Christina
Dijkstra. Famylje de Jong út Wijckel
hat Albertje fokt út stjermerje Harma fan Bouwe Kleaster (h. Andries
415). Hendrik Eppinga is eigner fan
Albertje.
Yn de foarrondes liet de merje har
al bêst sjen. “De wiken tusken de
heale finale en de finale hawwe wy
hurd traind. Ik bin in pear kear mei
Albertje nei myn fêste ynstruktrise
Trea Mulder west yn Dwingeloo. De

merje hat yn dizze wiken in soad
foarútgong boekt, wêr ik tige bliid
mei wie. Ik wist dat de konkurrinsje
grut wie by de merjes, mar myn
doel wie dan ek om lekker te riden
en te genietsjen yn Ljouwert. Al
mei al wie ik tefreden en sy liet yn
alle trije gongen in goede ferrichting sjen. Fansels hie sy wat lêst fan
spanning, mar sjoen har leeftyd en
de entoeraazje is dat te begripen.
Albertje is in hiele iverige merje,
dy’t altyd mar foar dy rinne bliuwt;
ek is se is earlik en betrouber. Asto
op har sitst, jout se dy in hiel goed
gefoel. De merje ferwachtet in fôle
fan Tymen 503. Hendrik syn frou
Martine Bleeker sil de fierdere oplieding fan Albertje foar har rekken
nimme”, fertelt Christina. Yn de takomst sjogge wy Martine en Albertje grif noch yn de ring ferskine.
Stamboekmerje Antsje fan ‘e Hameren (h. Hessel 480) mei Corina
Conradi hearden ek by dit finaleselskip. Frou Osinga-Timmermans
út Froubuorren is fokker en eigner
fan Antsje.
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WEDSTRIIDPRAAT

Baukje en Sjoukje

Yn de klasse M1 bringt Baukje
Leijendekker (19 jier) de sân-jierrige Sjoukje (h: Thorben 466 x
Ulbert 390) út. Op 4 jannewaris
waard de kombinaasje yn Frjentsjer fjirde en yn de twadde
proef krigen hja in tredde priis.
“Sjoukje is it sporthynder fan
ús stâl. Yn fjouwer wedstriden
binne wy troch de klasse M1
gongen. No meie wy M2 starten. Yn febrewaris starte wy yn
Koarnwert yn ‘e M2. Myn doel is
om Sjoukje nei it sportpredikaat
te riden”, fertelt Baukje. Dit is ek
foar Baukje sels har M2 debút;
in protte trije-jierrige merjes fan
stâl rydt hja oant dizze merjes
mei fôle-ferlof gean. “Ik hâldt fan
Binnendoarwedstriden, yn de
simmer besykje ik te trainen foar
in nivo heger. Heit en mem (Otto
en Joukje) gean mei nei wedstriden, freondinne Coco Bruyère
lêst faak de proef foar. Ik bin tige
bliid, dat ik fan myn âlders de
kâns krigen haw, dat ik Sjoukje út bringen mei yn de sport.
Fanôf it begjin haw ik al sein, dat
Sjoukje net in hynder is foar de
legere klassen yn de dressuer.
Dit jier sil de merje ûnder de
hynst, dêrnei sille wy efkes sjen
of sy de hegere klassen ek oan
kin. Sjoukje is in tige snoad en
‘leergierig’ hynder, mar der sit
ek in kop op. In gefoelich hynder
datsto oan it wurk hâlde moast,
dingen dwaan litte om it leuk te
hâlden foar har”. Baukje kriget
les fan Marsja de Vries-Dijkman
en traint har merje fjouwer oant
fiif kear yn de wike. Oan de Pannenkoeksterweg traint Baukje de
Thorben-merje ûnder it seal, los
en oan de longeerline. Mooglik
hat Baukje yn har fjouwerjierrige
rún Berend (Jehannes x Beart
411) al in opfolger fûn foar de
wedstriden.

WEDSTRIJDPRAAT

Johannes en Minke

Sy rinne trouritten, yn begraffenisstoeten en foar âld boerenark op
de Flaeijelfeesten yn Nijhoarne.
Mei Minke sil Johannes dit jier mei
dwaan oan ‘Friesian on Ice’ op
Thialf. Dat is de earste kear foar
Minke. Johannes tinkt der oer om
de merje dizze simmer foar de keuring te dwaan. Hy wol har dan sels
traine en it staprûndsje mei har
rinne; de merje is op him fokust en
hy hopet dat dan de stap goed út
de ferve komt.
“De trije hynstekeuringsdagen
binne myn fakânsjedagen. Us
dochter Ilse Johanna is tsien jier en
mocht dit jier foar it earst mei nei
Ljouwert. Wy hawwe in ôfspraak
mei de bern, dat sy mei meie at se
teenager wurden binne. Ilse Johanna hat in trijejierrige Tsjalle-merje,
sy kin der sa mei fuort ride. Bij
de berte frege myn dochter of sy
dizze hawwe mocht. Us soan fan
acht jier neamt Renske syn hynder; hy sit wol op har en giet mei
mei ritten. Tiwina rydt foar de
aardichheid hynders ûnder it seal”.
Dit jier steane der in protte ritten
yn de planning, Friesians on Ice en
mooglik in keuring foar Minke.

ek begûn mei twa-span wedstriden
Begjin febrewaris sjoch ik op Fa- yn de wintertiid te riden. Renske
F van Dedgum (h: Olof 315) is dan
cebook in berjocht foarby komme, dat Johannes Bakker mei syn de spangenoat fan Minke. Op 21
Minke W van Dedzjum noch twa febrewaris sil Johannes mei ride
mei Minke en Renske yn de finale
winstpunten yn de M helle hat
fan de ‘Horses2fly KFPS Sportcomen no yn de klasse Z starte mei.
petities’.
In moaie oanlieding om mear
oer dizze men-kombinaasje witte
“It is in leuke hobby, dy’t in protte
te kommen.
tiid kostet. Ik gean stil fierder, ik
Dizze Maurits-dochter is in acht
hoopje Minke no nei it sportpredijierrige stamboek merje út in
kaat te riden. Minke kin njoggenOlof 315-mem. “As trije jierrige
tich prosint fan de Z-oefeningen al.
waard Minke stamboek mei in
Yn Koarnwert krij ik by ‘menclub Yn
tredde preemje. Troch de spanning woe sy net sa goed stappe. ‘e Beage’ les fan Tonnie Cazemier,
in ynternasjonaal menner. Mei him
De merje wie beleard foar de
haw ik in goede klik en hy helpt my
karre en ik woe foar my sels
foarút”. Oerdeis helpt Johannes
bewize dat Minke wol better
syn soan op it Leanbedriuw.
stappe kin. Wy krije no sânnen
Yn Dedzjum stean fjouwer merjes
en achten op de stap fan de
en in hynst op stâl by Johannes en
sjuery’s . Op wedstryd gean is
Tiwina; dit pear is troud op de Boemoai wurk. Mirjam Kadijk rydt
rebrulloft 2012 op de Jouwer. In
de merje ûnder it seal. Sy woe
moai begjin dit jier by Stâl van Dedek graag op wedstryd en doe
gum: om fjouwer oere nijjiersdei
hawwe wy de ôfspraak makwaard der in hynstefôle fan Nane
ke om elkoar te helpen. It is in
prachtige kombinaasje, mennen 492 berne. Op 5 febrewaris is de
merjefôle Mirjam R van Dedgum
en dressuer’, fertelt Johannes.
(h: Yme 507) berne út Renske F van
Dizze hynsteman rydt al tritich
Dedgum.
jier en is begûn mei inkel-span
De hynders binne in soad wend.
wedstriden, mar is ûnderwilens

Nina Tuinman met Silke fan Teakesyl

Tekst: Anke Noordmans en Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber

Tuigtalenten gespot

Alweer voor het vierde jaar op
rij kon afgelopen winter worden
gestreden in de Horses2fly/KFPS
indoorcompetitie tuigen. Waar
aanvankelijk nog heel voorzichtig
werd gedaan en niet zeker wetend of er voldoende animo voor
zou zijn, blijkt ook deze vierde
editie weer succesvol te zijn
geweest. Henk Hammers werd
uiteindelijk de overall-winnaar
met de talentvolle en zeer ruim
gaande Wende van de Zunne. Zij
is een dochter van Alwin 469 en
is gefokt door Johan Onderdijk
en nu in handen van de Ame-

ters maken waardoor hij ongetwijfeld het komende zomerseizoen
opnieuw een goede indruk achter
kan laten op de tuigconcoursen.

rikaanse Rosanne Palermo. De
merrie was nog maar heel kort bij
Hammers in training maar heeft
vorige zomer bij de Nieuwe Heuvel
in Lunteren al een goede basistraining gehad.

Eppinga en Tuinman namen net
als vorig jaar ook de bijzonder
krachtige Silke fan Teakesyl (v.
Maurits 437) mee. Als je het over
wedstrijdkilometers maken hebt,
dan is deze merrie het bewijs dat
het geven van tijd vaak heel goed
kan uitpakken. De merrie is aanzienlijk gegroeid in kracht, ruimte
en souplesse. Ze kwam vaak heel
overtuigend de wedstrijdbaan
binnen met een prachtige verheven front. Ze viel meteen op. In de

Vanuit Dekstation Gaasterland
kwamen Hendrik Eppinga en Nina
Tuinman naar elke selectiewedstrijd. Hendrik Eppinga presenteerde steeds zijn jonge Fonger-zoon
Wimer fan Kippenburg. De hengst
begint er steeds beter in te groeien. Heeft een correcte manier van
draven en was ook vooral in de
achterhand sterk. De hengst moet
nog ietsje meer wedstrijdkilomeM E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020

Jehannes Bakker mei Minke W. van Dedgum
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merrierubrieken was ze een gedegen concurrent voor Wende van
de Zunne en in Zuidbroek won ze
zelfs de merrierubriek. Bij de Young
Riders, met Nina Tuinman aan de
leidsels liet ze zich eveneens goed
zien, maar was ze nog ietsje minder expressief.
Ook ietsje minder expressief maar
zeker talentvol is de jonge Norbertzoon Wabe van de familie Woudstra uit Sint Nicolaasga. Meine
Woudstra, jarenlang als groom
mee op concoursen ,laat zien dat
de tijd nu rijp is voor wat eigen
prestaties. Wabe mocht vorig jaar
al mee naar Blauwhuis en deed af-

gelopen winter mee in de rubriek
voor jonge hengsten/ruinen. De
hengst toont veel front en is mooi
tuigtypisch. Een finaleplaats zat er
jammer genoeg nog net niet in.
GPD Teade met Richard Hofstra
bewerkstelligde bij de Young Riders een finaleplaats , net als Jelle
van der Kooi met Tjitte bij de 5/6
jarige hengsten/ruinen. In deze
groep liep ook Pieter Okkema met
Rommert 498 mee. Albert Minkema reed de verheven Zafirah
(gefokt bij Jan Wietse de Boer) bij
de merries ook heel netjes tot een
finaleplaats met een derde plek
als eindresultaat.
M E I D I E L I N G S B L Ê D MAART 2020
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Hoeveel heb jij straks
nodig om voor je ouders
te kunnen zorgen?
Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Kom maar op met de toekomst

