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Fokferiening
“It fryske hynder”

10 ‘kleintje blauwhuis’

Us fokferiening is oprjochte op 29 jannewaris 1952 yn
hotel Hanenburg yn Snits

bestaat uit veulens

Earste oprjochters fokferiening
F.C. Drayer, Molkwar
G. Geerlings, Jutryp
D.P. Groeneveld, Jutryp
J.M. Jansma, Drylst

We konden er niet omheen. De fokdagen konden
dit jaar niet doorgaan. Gelukkig slaagde ons
bestuur er wel in enkele veulenkeuringen te
houden. Begin juli al eentje in Harich en op onze
traditionele fokdag-dagen nog eens twee in Sint
Nicolaasga. Anders dan anders, maar ‘kleintje
Blauwhuis’ kende toch twee dagkampioenen.

Ereleden
Wybren Jorritsma, Harich
Frans Smits, Sondel
Henk Dijkstra, Workum
Bestjoersgearstalling
Foarsitter: Roelof Bos, Boalsert (06-24773169)
Twadde foarsitter: Hindrik Kuiper, Easterein (06-15512609)
Skriuwer: Joke Heida, Koudum (06-10740315)
Ponghâlder: Tineke de Haan, Weidum (06-30510258)
Bestjoerslid: Obe Mous, Koudum (06-83388321)

Martin fan HovenierWester
(Yme 507 x Pier 448) poseert met liefde
tijdens de veulenkeuring in St. Nyk

26 Sponsor in beeld:
meindert de boer

Bekend van zijn slagerij in Koudum, is Meindert de
Boer ook een liefhebber van het Friese ras. Janny
Bosma ging namens de redactie het gesprek aan
met Meindert en Renske. Vele zaken kwamen aan
bod. U leest het allemaal in dit stuk

Redaksjeleden

Haadredaksje/foto’s en webstekbeheer:

Johanna Faber, Skarsterbrêge (06-27118465)

Oare skriuwers:

Janny Bosma, Makkum (06-53935559)
Christina Dijkstra, St. Nyk (06-11250631)
Anke Noordmans, Wommels (06-13059890)
Meidielings foar it besjoer kinne jo rjochtsje oan:
Joke Heida, Poel 1, 8723 BX Koudum
Info@itfryskehynder.eu

38 Nader kennis maken

FOTO: JOHANNA FABER

Adreswizings of wizings yn adfertinsjes graach stjoere
nei: Tineke de Haan, ponghalder@itfryskehynder.eu

met: Nina tuinman

Berjochten foar it Meidielingsblêd meie jo stjoere nei:
Johanna Faber, Hollandiastrjitte 3, 8517 HC Skarsterbrêge
redaksje@itfryskehynder.eu

Nina Tuinman werd een poosje geleden het hemd
van het lijf gevraagd door ons redactielid Christina Dijkstra.
Nina is deels werkzaam bij Dekstation Gaasterland, heeft zelf een eigen fokmerrie en fokte
inmiddels een paar veulens. Wat drijft deze jonge
dame? U leest het in een uitgebreid interview!

Banknûmer fokferiening: NL05 RABO 0326 1659 87
Webstek fokferiening: www.itfryskehynder.eu
It Meidielingsblêd ferskient trije kear yn it jier
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KEUZES IN ANDERE TIJDEN
Wat heeft het Coronavirus ons in de grip, niet
alleen ons als fokkers en eigenaren, maar de
hele wereld. Het laat zien hoe kwetsbaar wij
zijn. Dat iets wat niet grijpbaar is, ons zo in de
macht kan hebben. Ondertussen worstelt de
hele wereld om hier weer uit te komen. Voor
diegenen die hier direct mee te maken hebben
(of hebben gehad) brengt dit veel verdriet,
maar voor veel anderen ook weer creativiteit
en kansen.

of een handjeklap. Waar is de sfeer gebleven? In deze
discussie zal duidelijk worden waarom wij zo graag
fokken en hoe belangrijk ook deze sfeer voor ons is.
Wij vinden het in ieder geval enorm jammer dat onze
jaarlijkse fokdag in Blauwhuis niet door kon gaan. Wel
hebben we nog 3 veulenkeuringen kunnen houden,
waarvan de laatste 2 met een kampioenschap. Een
“Kleintje Fokdag” hebben we het nog kunnen noemen.
Al met al, in de discussie van “locatiekeuring” versus
“normale keuring”, laten we het beste van beide in de
toekomst combineren!

Kijk alleen maar naar de wijze waarop de
keuringen op het moment gedaan worden. Het
systeem van de locatiekeuringen werkt. De
omstandigheden voor de paarden zijn optimaal
en het werkt efficiënt voor de trainingstallen.
Er zijn dan ook geen negatieve geluiden te
horen over deze manier van keuren. Mooi te
zien hoe we onder druk zaken anders kunnen
organiseren. Zonder dit virus hadden we hier
nooit over nagedacht, laat staan zo gedaan.

Bovenaan staat de toekomst van onze fokkerij. Wij
hebben begin dit jaar een bijeenkomst gehad in het
kader van jonge en oude fokker. Ook vanuit andere
hoeken (Jong KFPS, KFPS, andere fokverenigingen,
etc.) wordt actief gezocht naar mogelijkheden om
de fokkerij te stimuleren. Wij hebben ervoor gekozen
ambassadeurs aan te stellen. Meer informatie
hierover staat in dit Meidielingsbled.

Moeten we wel terug naar ons oude systeem?
De discussie is nu al voelbaar. Alleen maar goed,
want dan wordt ook duidelijk wat we nu missen.
Er is zo toch niets aan zo, geen kampioenschap,
podium, competitie, geen spontane
ontmoetingen, onderonsjes, gezellige drankjes

Dat brengt ons nu ook bij deze editie. Wat voor
invulling geven we hieraan of moesten we deze
een keer overslaan? Nee, een prachtige kans om
de successen die er zijn naar voren te halen en een
mooi moment om ook de oude doos open te gooien!
Daarnaast een verslag van de veulenkeuringen die we
inmiddels weer achter de rug hebben. Hierom komt
deze editie later bij u op de mat dan normaal in Juli. In
December volgt dit jaar editie nummer 3, met hopelijk
een doorkijk naar activiteiten die we weer op kunnen
starten.

Voorwoord van onze voorzitter

Iedereen veel leesplezier en tot snel!

Ro e l o f Bo s

Ons Meidielingsblêd komt driemaal per jaar uit en wordt verspreid onder de leden van onze
fokvereniging, sponsoren en adverteerders. In elke editie neemt de voorzitter van onze fokvereniging ons mee in de actualiteit van de club. Wat speelt er op dit moment; wereldwijd, of op locaal
niveau. Hoe gaat het met ons geliefde Friese paard en de fokkerij. Waar gaat het goed, waar zitten
verbeterpunten. Hoe heeft het bestuur maar zeker ook onze leden bepaalde zaken ervaren.

voorzitter fokvereniging
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( 0514 533 523
Lemsterpad 44-8531 AA Lemmer
www.schadeherstellemmer.nl

Schade aan de auto of trailer?
Wij handelen het reparatieproces voor u af; leenauto, expertise & financieel.

Een nog completer assortiment met voor
elke discipline, levensfase of specifieke
behoefte het perfecte product

P Gratis vervangend vervoer & het laagste eigen risico
P All-Risk verzekerd = direct repareren
P Total-loss met de hoogste uitkering, wij werken voor u!
P Financiele afhandeling met tegenpartij (d.m.v. van cessie)

P Contact met de verzekeraar en eventuele tussenpersoon
ook voor:

ACHMEA GROEP
verzekeringen

www.equifirst.nl

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
ALGEMENE LEDENVERGADERING, 6 NOVEMBER 2020, CAFÉ DE FREONSKIP, BLAUHÛS, 20.00 UUR

Helaas

dit najaar geen feestavond.

We

geven onze algemene

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OPENING
MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN
FINANCIËN
JAARVERSLAG
BESTUURSZAKEN: HERKIESBAAR OBE MOUS
COMMISSIES; CONTACTCOMMISSIE/REDACTIE
FOKKERIJZAKEN
RONDVRAAG
SLUITING

LET OP
I.V.M. CORONA-RICHTLIJNEN IS HET
NOODZAKELIJK DAT IEDEREEN ZICH VOORAF
OPGEFFT VOOR KOMST OP ONZE ALGEMENE
LEDENVERGADERING.
OPGAVE KAN BIJ JOKE HEIDA:
INFO@ITFRYSKEHYNDER.EU,
0514-523776

ledenvergadering een extra feestelijk tintje waarin we ook de

uitreiking van de kampioensborden voor de
zullen doen.

‘kleintje’

kampioenen

OPROEP
Na afloop van de vergadering hebben wij een spreker die ons meer gaat vertelen over het project:

Bij een controle van het archief van onze fokverenging blijken een aantal
programmaboekjes van fokdagen te ontbreken. Wie heeft er nog een
programmaboekje over voor het afchief uit de jaren:
2004-1998-1987-1986-1972-1968
Mocht u wat hebben liggen, neem dan aub even contact op met
Joke Heida, 06-1074 0315

Eigenaar Zoekt Ruiter
Onder de vlag van de Koepel Fokkerij is het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Het
doel van dit programma is om de optimale matches te maken tussen paard en ruiter in de
diverse disciplines. Via regionale programma’s worden fokkers/eigenaren gefaciliteerd door
het koppelen van hun jonge paarden en pony’s aan passende ruiters, die op hun beurt worden
begeleid door professionals. Hierdoor krijgen ruiters de kans om goede paarden en pony’s te
rijden en fokkers/eigenaren krijgen de kans om hun paarden/ pony’s goed te laten opleiden
en (eventueel) te verkopen. Eigenaar zoekt Ruiter stimuleert en ondersteunt die regionale
programma’s en verbindt de verschillende programma’s om van elkaars ervaringen te leren.
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Zoals

gezegd telde deze keuring
41 gekeurde veulens. Er zijn deze
dag 18 hengstveulens gekeurd
tegenover 23 merrieveulens. Eén
van de meest opvallende zaken
was de veel grotere hoeveel eerste
premies wat viel bij de merries.
Van de negen in totaal verstrekte
eerste premies vielen er maar liefst
acht bij de merries. Kijkend naar
de tweede premies waren dat er
14 bij de hengstveulens en 13 bij
de merrieveulens. Ook de derde
premieverdeling was vrijwel gelijk
met 3 bij de hengstveulens en 2
bij de merrieveulens. Het aantal
tweede premies is ten opzichte
van andere opnieuw gewoonweg
de grootste groep. De juryleden
Elsinga/van de Meulen heeft deze
keuringsdag geen enkel veulen
zonder premie naar huis hoeven
sturen.

In totaal tekenden 19 verschillende

KFPS stamboekhengsten voor het
vaderschap van deze 41 veulens.
Teun 505 sprong daar met zes
nakomelingen het meest bovenuit.
Vijf nazaten van Tymen 503 liepen
mee en Matthys 504 en Ulbrân
502 volgden daarna met elk vier
nakomelingen. Teun 505 en Ulbrân
502 sprongen er volgens nogmaals
bovenuit als het gaat om eerste
premies. Elk hadden ze er drie! Deze
veulens waren allen rassig, luxe
en fijn bewegend. Ook Julius 487,
Jehannes 484 en Yme 507 leverden
eerste premieveulens af.

Veulens keuren in CORONATIJD
Tekst en foto’s: Johanna faber

Fokvereniging

It Fryske Hynder
trapte als eerste af met een
veulenkeuring op zaterdag 4 juli j.l.
bij de manege in Harich. Aanvankelijk
was het de bedoeling deze keuring
in de grote zandbaan buiten te
houden. Alles stond al netjes klaar
en ook de cameraman had zijn
spullen al onder een tentje paraat
staan voor een goede livestream
verbinding voor het publiek wat
helaas de keuring thuis moest
volgen. Spijtig genoeg gooide een
onophoudelijke motregen roet in
het eten en besloot men in allerijl
de boel toch maar binnen af te
werken. De contactcommissieleden
hadden even extra werk maar men
bleek goed op elkaar ingespeeld
en binnen een afzienbaar kort
tijdsbestek was de baan binnen
keuringsklaar en kon ook de
cameraman starten met filmen.

Iets

later dan gepland kwamen
vervolgens één voor één in totaal
41 veulens voor de ogen van de
juryleden Annemieke Elsinga en
Popke van der Meulen. Ook voor
hen was het even wennen want
ineens was de juryvoorzitter niet
alleen een keurmeester, maar ook
een soort van presentator waarbij
elk veulen voor het publiek een
korte introductie verdiende maar
vervolgens na de presentatie ook
een korte en duidelijk motivatie
verdiende. Om elke kijker toch
ietwat tegemoet te komen
werd van de keurmeesters dan
vervolgens bij voorkeur ook nog
gevraagd hun eindoordeel in het
Engels te verkondigen en had men
het liefst ook nog een introductie
van het volgende te keuren veulen.
U begrijpt…..dat zijn ‘nieuwigheidjes’
waar men nog even een weg in
moest vinden.

VEULENKEURING, 4 JULI 2020, MANEGE HARICH
Veulen

Vader

Eerste premies
Moedersvader

Fokker/Eigenaar

Hengstveulens
Mourens fan limbach

Ulbrân 502

Uldrik 457

C. & P. Prexl, Strengberg

Nine fan ‘e Hameren

Teun 505

Loadewyk 431

H.A.T. Timmermans-Osinga, vrouwenparochie

Meike Yfke

Ulbrân 502

Tsjalle 454

Coco Bruyere, Witmarsum

Nadia K.

Teun 505

Tsjalle 454

H. Kuiper, Oosterend

Naomi Melissa K.

Julius 486

Wytse 462

J.A.M. Kruis, Heeg

Madam van de Marne

Jehannes 484

Norbert 444

D. van foeken, Bolsward

Maud R.S.

Teun 505

Jasper 366

R. Bos, bolsward

Marianne fan ‘e sjongedyk

Yme 507

Wolfert 467

J. de Witte, burgwerd

marit fan nij amerika

ulbrân 502

tsjalle 454

H.J. Bos, Nijemirdum

Merrieveulens
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Nane 492
Wimer 451 x Brandus 345
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Frozen
semen
available!
**

VEULENKEURING 4 JULI 2020, HARICH

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

De Plattelandsmakelaar
voor dorp en platteland
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

de

Plattelandsmakelaar
gecertificeerd en gespecialiseerd
op het platteland

Henriëtte Meinsma

●

Tel. 06-20320838

Henriëtte Meinsma
tel: 06-20320838
info@plattelandsmakelaar.nl

plattelandsmakelaar.nl
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Kleintje BLAUWHUIS
....MAAR DAN YN SINT NYK....
Tekst: Henk Dijkstra & Johanna Faber
Foto’s: Johanna Faber, Ellen Franke, Yvonne Walinga

D

onderdag 20 augustus 2020 en zaterdag 22 augustus 2020,
DE dagen voor fokvereniging It Fryske Hynder. Dit jaar echter
zo anders dan gepland, maar dankbaar dat er toch nog íets
georganiseerd kon worden. Geen fokdag dus, maar twee
veulenkeuringen daarvoor in de plaats. Zo ontzettend spijtig dat
ook dit nog steeds zonder publiek gehouden moest worden. Leden
van onze fokvereniging en uiteraard ook andere belangstellenden
zonder te keuren veulen, konden de verrichtingen van de jonge
toppers via livestream gelukkig wel thuis volgen. Jacob Fokkens
verzorgde het beeldmateriaal hiervan. De linkjes naar het
opgenomen materiaal zijn inmiddels op onze website
www.itfryskehynder.eu geplaatst. U kunt alles dus nog terug kijken,
mocht u dat willen.
Zoals we gewend zijn werd er op donderdag gekeurd in Sint
Nyk. Deze keer geen drie banen, maar slechts eentje. Een nette
rechthoekige baan hadden
de heren van het comité
geplaatst. Willem Sonnema,
Manuel Gasseling en Dik
Brummel kwamen deze dag
de veulens beoordelen. Dit
jurykoppel keurde in totaal 36
veulens. Hiervan waren er 20
van het mannelijke geslacht
en 16 van het vrouwelijke. Zes
hengstveulens kregen een
eerste premie toegekend en
bij de merrieveulens waren
VEULENKEURING, 20 AUGUSTUS 2020, SINT NYK
Veulen

F oto ’ s
L inks : ringmeester harm van der M eulen
B oven : H enk D ijkstra , juryleden , aanwezigen
M idden : M arius fan de muzekamp met familie
B rouwer
R echtsmidden : M urk O an de âlde T ramdyk met
fokker

O nder rechts : nero fan W olsum , een eerste
premie veulen

Eerste premies

Vader

Moedersvader

Madz fan Sweach

Teun 505

Andries 415

Mts. Postma, Boornzwaag

Murk Oan de âlde Tramdyk

Markus 491

Ulke 338

S. Zonderland, Sint Nicolaasga

Naud fan Hiske’s Hiem

Teun 505

Beart 411

Mevr. C. Postma, Exmorra

Marius fan de muzekamp

Matthys 504

Jerke 434

N. Brouwer, Boornzwaag

Nero fan Wolsum

Jouwe 485

Tsjalle 454

Pietie van den Berg, It Heidenskip

Nykele B.

Teun 505

Beart 411

W. Bunt, Holten (Geen lid)

mena fan de hoven

Ulbrân 502

Jasper 366

Mevr. L. Bierma-v.d. Velde, Dongjum

Marrit V.

Tymen 503

Beart 411

Mevr. A. Attema, Hitzum

Metsje fan Lyts Grons

Ulbrân 502

Tsjalke 397

Mevr. J. Boonstra-Hijlkema, Hichtum

dat er drie. Kijkend naar de
hengstveulens kregen er 12
stuks een tweede premie en
twee kregen een derde premie.
Geen enkel veulen keerde
premieloos huiswaarts. Bij
de merrieveulens kon de jury
eveneens 12 tweede premies
kwijt en werd het witte lintje
van een derde premie slechts
eenmaal uitgereikt.
Brutale makker
Het bestuur van onze
fokvereniging besloot deze
keuring toch een speciaal
tintje te geven door nog wel
een kampioensveulen aan te
laten wijzen. Daarvoor mochten
alle eerste premie veulens
in de middag terugkeren en
zich nogmaals presenteren.
Wat in de morgen al opviel en
‘s middags nog eens duidelijk
was, was het lef van Marius fan
de muzekamp (Matthys 504 x
Jerke 434). Dit hengstveulen,

Fokker/Eigenaar

Hengstveulens

Merrieveulens
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gefokt door Nynke Brouwer uit
Boornzwaag zocht zijn eigen
weg wel en marcheerde door
de baan waarin hij heerlijk op
zoek ging naar de vrijheid. “Wij
vinden dit een mooi langgelijnd
veulen met veel rasuitstraling.
Hij heeft een mooi oog. Zijn kruis
is ietsje hellend. In zijn stap mag
hij nog ietsje meer aantrekken
maar in draf toonde hij heel
veel souplesse en een
goed gebruik van het
spronggewricht” zo liet
de jury weten over dit
veulen wat uiteindelijk
tot dagkampioen werd
uitgeroepen.
Op eigen benen
De meeste veulens
lieten zich in de
middag wat minder
spectaculair zien dan in
de morgen. Zo ook Murk
Oan de âlde Tramdyk
(Markus 491 x Ulke 338)

van Sjoerd Zonderland uit Sint
Nicolaasga. Dit veulen werd tot
reservekampioen uitgeroepen.
“Dit is een heel mooi veulen met
een goed kruis erin. Over de
rug mocht hij ietsje sterker. In
stap sluit hij goed aan en in draf
liet hij een mooi schakelend
vermogen zien en liep hij
heel mooi op eigen benen” zo
beargumenteerde de jury deze
reservekampioen.

O

p zaterdag 22 augustus was het een drukke ‘Friese paardendag’.
Niet alleen hield onze fokvereniging haar veulenkeuring, maar
was er ook een locatiekeuring bij Stal fan de Kadijk in Sint
Johannesga. Daarnaast konden de tuigpaardrijders ook weer
een keertje van huis. Zij waren vertegenwoordigd op het concours in
Tolbert.
De totale indruk qua kwaliteit leek op zaterdag ietsje minder te zijn dan
op donderdag. Op zaterdag keurden Popke van der Meulen en Jolanda
Slootjes alle veulens. Het was voor hen wel een beetje zoeken naar de
eerste premies, zo lieten ze weten. De toelichting van alle veulens werd
door Jolanda Slootjes verzorgd en dat was keurig. Mooi ‘to the point’ en
kort en duidelijk.
Dikke buien
Het weer was deze dag wel wat wisselend. KFPS stamboekdirecteur
Ids Hellinga was wel heel optimistich gekleed op zomerse
omstandigheden. Hij moest in één van de dikke plensbuien die deze
dag helaas viel, zelfs schuilen onder de paraplu van speaker Henk
Dijkstra. Ook de partytent, om de apparatuur van de cameraman te
beschermen, had op vier plaatsen steun van ons bestuur nodig om niet
in de lucht te vliegen.
Veel hengstveulens
Er werden op zaterdag 48 veulens gekeurd. Dertig hengstveulens
en achttien merrie’s. Vier
hengstveulens kregen een
eerste premie, achttien kregen
een tweede, zeven ontvingen
een derde en eentje kon niet
geprimeerd worden. Bij de
merrieveulens vielen vier eerste
premies, tegenover elf tweede
premies en drie derde premies.
Ook op deze dag kwamen de
eerste premieveulens in de
middag terug (mits de eigenaar
lid was van onze fokvereniging).
Dagkampioen
Hengstveulen Nanne fan
Wettersicht (Tymen 503 x Haike
482) van Gert van Dijkhuizen en
Margriet Griffioen uit Follega

VEULENKEURING, 22 AUGUSTUS 2020, SINT NYK
Veulen

F oto ’ s
L inks : C ameraman J acob F okkens
B oven : J olanda S lootjes , liveview , baancommissie
M idden : N anne fan W ettersicht met fokkers
R echtsmidden : M els R.S. met familie B os
O nder rechts : N anne fan W ettersicht in actie en
een kiekje bij de chippers

Eerste premies
Vader

Moedersvader

Fokker/Eigenaar

Hengstveulens
Nanne fan Wettersicht

Tymen 503

Haike 482

G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen, Follega

Nanne fan ‘e Hameren

Tiede 501

Hessel 480

Mevr. H.A.T. Osinga-Timmermans, Vrouwenparochie

Mels R.S.

Yme 507

Norbert 444

Dhr. R. Bos, Bolsward

Menno fan ‘e Ridderdijk

Teun 505

Beart 411

Mevr. A. Duiven-Lettinga, Hartwerd

Maaikje K.

Tiede 501

Bartele 472

H. Kuiper, Oosterend

Maaike van de philarina Hoeve

Ulbrân 502

Uldrik 457

J.H.A. Back. Lutten

Martje fan HovenierWester

Yme 507

Ulke 338

G. en L. Wester, Tjerkgaast

Meryam fan Bloemhof

Markus 491

Stendert 447

F. Bloemhof & J. Bloemhof, Bolsward

Merrieveulens
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was ‘s morgens al zeer overtuigend
zowel in stap als in draf. Nanne
is gezegd met een fraai en lux
voorkomen. Hij is degelijk gebouwd
en beweegt lekker door het lijf.
Hij keek parmantig in het rond. De
juryleden riepen deze Nanne fan
Wettersicht uit tot dagkampioen.
Met tot gevolg een ‘út ‘e skroeven’
zijnde familie met deze triompf.
Eveneens een trotse en blije
familie toen bekend werd dat
Mels R.S. (Yme 507 x Norbert
444) uitgeroepen werd tot
reservekampioen. Roelof Bos en
Hanna Veldman met kinderen
poseerde trots naast diens
fokproduct. Yme 507 levert met
zijn eerste jaargang een prima
visitekaartje af. Mels R.S. is mooi
gelijnd in type, heeft een fraaie
opzet en is sterk in bouw. In
beweging is hij net een tikkeltje
minder overtuigend dan zijn
concurrent Nanne fan Wettersicht.
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H

enk Dijkstra: Het mooiste
moment voor mij was toch wel
op donderdag toen een eigenaresse bijna in trance geraakte
toen ze hun veulen in de ring
zagen marcheren, haar mond
viel van opperste verbazing
geheel open. Een lust voor het
oog. Ik ben maar even
naar haar toe gelopen
om te zeggen dat haar
mond wel weer dicht
moest en kon! Ze sloeg
van schrik een hand
voor haar mond en
schaamde zich bijna
voor haar verrukking.
Ik zei: “Dat hoeft niet.
Ik snap uw extase wel
met zulke bewegingen
en indrukwekkend optreden.”

TER
DEKKING
in 2019

Foto: Karin Sevink
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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.

Tevens het juiste adres voor: Transport, Export & Quarantaine
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Familie van der Wolf
GENIET ALS GEZIN VAN HUN
MERRIES
Tekst en foto’s: Johanna faber

Het
is de
schuld
van
Jelle
van
de
Weide
uit
Tjerkwerd….hij
is
verantwoordelijk voor het verlies aan
interesse voor auto’s bij Hans van der Wolf uit Bolsward.
Jarenlang was dat een grote passie voor hem, maar dat
is nu voorbij. Zomaar voorbij geraasd door een flink
aantal PK’s minder. Het Friese paard! Jelle
heeft Hans en zijn gezin laten inzien en
laten beleven dat er veel voldoening
gehaald kan worden uit het
werken en omgaan met de Friese
paarden. “We halen nu allemaal
zo ontzettend veel plezier uit
de paarden. Een auto geeft
niets terug, een paard wel!”
zegt Hans.
Na een dag werken op
kantoor
als
calculator/
werkvoorbereider is het bij
thuiskomst soms even moeilijk
om de energie te vinden. Maar
na een maaltijd en vervolgens het
ritje naar de stal waar de merries
staan, komt de voldoening. “Dan
zie je die koppies door deur en geeft
mij dat veel ontspanning” zegt Hans.
Zijn vrouw Ciny, die overdag als docent Duits
voor de klas staat in het voortgezet onderwijs,
denkt er net zo over. “Het hebben en verzorgen
van paarden is wel een ‘way of life’, maar het is
prachtig, zo zegt ze.

Vies en stinken
De liefde voor paarden zat er bij Ciny al vroeg
in. Zij is er mee opgegroeid. “Ik had vroeger
een pony. Daar heb ik vooral recreatief mee
gereden. Daarna ben ik gaan studeren en ook in
het buitenland geweest. De paarden raakten toen
op de achtergrond. Mijn moeder had de merrie
Teske fan Beintemahûs (Reyert 337 x Jakob 302). Ik
reed toen wel op haar. Hans vond het in het begin maar
niets. Paarden stonken en waren vies. Maar inmiddels is hij
om. Uiteindelijk hebben Hans en ik haar overgenomen. Zo
kon ik sneller en makkelijker op haar rijden. Volgens Hans
en Ciny was Teske een heel braaf paard en van het iets
barokkere type. Hans is met haar begonnen te mennen
bij de menclub van Arum. Dat moet ongeveer zeven jaar
geleden zijn geweest. Daar is ook de kennismaking met
Jelle van der Weide tot stand gekomen. Sinds die tijd is
ook bij Hans het enthousiasme over het Friese paard
begonnen en raakte de interesse voor auto’s stilletjes aan
naar de achtergrond. “Ik vind de Fries het toonbeeld van
trots, fier en gracieus. Helemaal als ik ze zie tuigen, daar
kan ik kippenvel van krijgen” zegt Hans enthousiast.
Zoektocht
Jelle en Hans raakte steeds vaker samen op stap richting
tuigwedstrijden en daar leerde Hans steeds beter een
beeld te krijgen van het gewenste (tuig)plaatje. “Inmiddels
kan ik veel beter beoordelen en inspireert mij dat om
deze ontwikkeling van mezelf door te maken”. De merrie
Teske werd wat ouder en heeft elders nog een poosje
als therapiepaard gediend. Inmiddels is ze gestorven.
De familie van der Wolf zocht wat anders en Jelle werd
gevraagd mee te kijken naar een opvolger. Neeltsje fan ‘e
Wâldsicht (Thomas 327 x Heinse 354) een stamboekmerrie

geboren in 2004 werd aangekocht. Binnen de familie
heet ze Nikkie overigens . Ze was al ruim 10 jaar toen ze
in Bolsward kwam. Zowel Hans als Ciny rijden met Nikkie.
Hans aangespannen en Ciny onder het zadel. Omdat de
nageeflijkheid soms nog wat moeilijkheden geeft zijn ze
nog steeds aan het lessen bij Jelle en dat bevalt goed.
“Jelle kent onze merrie goed. Hij heeft haar ook een aantal
keren mee gehad naar tuigwedstrijden” zegt Hans. “Sinds
we met haar rijden zijn we sporttechnisch wel steeds
fanatieker geworden”.
Tuigen
Aanvankelijk was Jelle van der Weide degene die achter
Nikkie/Neeltsje zat tijdens de tuigwedstrijden. Maar dat
veranderde toen Jelle eens tijdens het koffiedrinken
begon over het halen van de tuiglicentie voor Hans.
“Ik werd min of meer gedwongen om het ook te
halen. Maar het was super. We hebben geoefend
en toen maar gewoon gedaan” zegt hij lachend.
De missie

100%
inzetten
voor mooie
resultaten
Opvolger
Inmiddels
is Nikkie wel wat
o u d e r
aan het worden en is er in Maeije Blomke fan Stal Redia
(Jisse 433 x Abel 344) een jongere stalgenoot gevonden.
“Jelle vond haar voor ons” zegt Hans. Maeije Blomke fan Stal
Redia is gefokt bij Bennie en Loes Dijkstra uit Oudeschoot.
De merrie heeft in handen van Ria Hettinga en haar zus
Lysbeth de Boer-Hettinga al twee keer het sportpredicaat
mennen bereikt.
Dochter doet ook mee
Aimee (16), de dochter van Hans en Ciny heeft van jongs af
aan ook interesse in de paarden. Ze had net als haar moeder
vroeger ook een pony. Ging naar ponykampen, reed in de
bossen en af en toe wat wedstrijden. Inmiddels heeft de
liefde voor het Friese paard ook bij Aimee toegeslagen en
is er een hele goede klik tussen haar en Maeije Blomke. “Het
is ook een beetje haar paard” zegt Hans. “De merrie heeft al
wat ervaring, is vertrouwd en is een paard met potentie” zo
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slaagde en nu mag Hans ook zelf op officiële wedstrijden
rijden. Ik vind de tuigwedstrijden altijd erg leuk. Even een
rondje doen, kijken hoe de baan erbij ligt, een babbeltje hier
en daar en dan rijden. “Jelle is altijd zo enthousiast en gaat
altijd voor de winst” zegt Hans lachend. “We binne altijd moai
fuort” laat hij weten. Ook hebben ze samen meegedaan aan
de Friesian Proms. Nikkie liep daar een keertje mee met het
bellentuig om, maar ze heeft ook in andere onderdelen met
Jelle wel meegereden.
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zegt
h i j .
“Samen
met
Jelle van der Weide neemt
Aimee veel van de training van Maeije Blomke op zich. Aimee
rijdt op Maeije Blomke. De merrie kende echter ‘het been’
nog niet en heeft af en toe nog wat moeite om de balans te
vinden. Maar het gaat steeds beter. Inmiddels zijn de eerste
winstpunten ook binnen. Zowel Maeije Blomke als Nikkie zijn
binnen het gezin van der Wolff echt allrounders aan het
worden. “Het is echt prachtig om deze liefde voor het Friese
paard met elkaar te kunnen delen en samen te doen” zegt
Ciny.
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VANUIT HET BESTUUR
01

BELANGSTELLING VOOR STUDIECLUB ???

Ruim 20 jaar zijn er binnen onze fokvereniging studiclubs actief. Dit is een groep mensen van 8 tot 12 Friese
paardenliefhebbers. Die gedurende het jaar, meestal tussen september en mei, vier tot zes bijeenkomsten
hebben met als centraal thema ‘Het Friese paard’. De groep is autonoom en bepaalt zelf de activiteiten/
onderwerpen, zoals fokkerij, gebruik/sport, gezondheid etc. Ook worden er wel eens sprekers uitgenodigd,
zoals een inspecteur of andere kennisbronnen.
Eén keer per jaar hebben de gezamelijke studieclubs een avond ‘Veulen beoordelen’, meestal in mei/juni.
Het leuke van een studieclub is dat het een zeer gemixt gezelschap is. Sommigen zitten heel wat jaren in de
Friezen, anderen korter of sinds kort. Ook is de leeftijd heel divers. Bijkomend voordeel is verder dat leden uit
de regio komen en reisafstand derhalve meestal geen issue is.

Heb je belangstelling of weet je iemand uit de regio, laat het weten via de mail:
info@itfryskehynder.eu of bel: 06-1538 9697 (Tjitze Bouma)

02

AMBASSADEURS

De term AMBASSADEUR is nieuw ingevoerd sinds één van de laatst gehouden KFPS-regiovergaderingen. Af
en toe komt namelijk naar voren dat er bij mensen behoefte bestaat aan informatie, hulp of zoekt men een
soort vraagbaak/sparringspartner. Met name nieuwe leden, of mensen die pas net ons mooie ‘Friese paard’
hebben ontdekt. Om deze mensen te helpen kan het KFPS natuurljk veel informatie geven, maar dichterbij
huis kunnen ‘ambassadeurs’ vaak al heel veel doen. Ze staan dicht op de praktijk en hebben kennis en vaak
een goed netwerk. Vragen over bijvoorbeeld de aanschaf van een paard, het deelnemen aan een keuring,
of het kiezen van een geschikte hengst voor diens merrie zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar
ambassadeurs prima mee kunnen helpen.
Fokvereniging “It Fryske Hynder’ heeft een aantal ambassadeurs aangesteld. Heeft u vragen of behoefte
aan een coach. U mag vrijblijvend contact opnemen met de volgende personen. Zij kunnen u belangeloos
helpen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25

Gooitzen Wester, Tjerkgaast (06-2927 5134)
Lammert Postma, Boornzwaag (06-2928 0089)
Jan-Wietse de Boer, It Heidenskip (06-5128 2304)
Hans Boersma, Boazum (06-4617 3112)
Tjitze Bouma, Wommels (06-1538 9697)
Roelof Bos, Bolsward (06-2477 3169)
Hendrik Kuiper, Oosterend (06-1551 2609)
Obe Mous, Koudum (06-8338 8321)
Joke Heida, Koudum (06-1074 0315)
Tineke de Haan, Weidum (06-1041 2537)
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Meindert en Renske de Boer naast Tjenke fan de Heamar
(Alke 468 x Olof 315)

Slager en fokker
MEINDERT EN RENSKE DE BOER

Tekst: Janny Bosma
Foto’s: Johanna Faber (Tjenke fan de Heamar, op keuring, CK en in tuig met Hendrik Eppinga)

A

l jaren zijn Meindert
en Renske advertentie
sponsor
voor
onze
fokvereniging. Ze weten
zelf ook niet hoelang maar dragen
de vereniging een warm hart toe.
Zelf zit Meindert ook in studieclub
2 waar 11/12 man lid van zijn. Een
echt mannenclubje (vrouwen zijn
niet welkom) waar de gezelligheid
en uitstapjes een belangrijke factor
zijn. De uitstapjes naar o.a. de familie
Cent, Paul Tanck en Romke van
der Meer in Duitsland waren zeer
geslaagd. In de grote touringbus
zorgt Slagerij de Boer steevast voor
de hapjes voor onderweg.

Sponsor in beeld

de manege te kunnen betalen. Meindert had haar
verteld dat als ze echt goed kon ponyrijden ze er
zelf eentje mocht hebben. Dat was niet voor dovemans oren gezegd dus Schoutje deed haar best!
Met de jaarlijkse Sinterklaas wedstrijd op manege
Jansen te Molkwerum won ze de aardappelrace
en daarna kwam de beloofde pony! Tja dat viel niet
mee. Het scheen niet echt de gemakkelijkste te
zijn en vele valpartijen volgen. Het jaar er op werd
er een strandrit georganiseerd bij Callantsoog of
Juliandorp en Meindert had eigenlijk ook wel zin om
mee te gaan. Liefst te paard, maar hij had nog nooit
gereden. Maar snel 3 lesjes bij manege Jansen, een
3 jarige bruine KWPN gekocht bij Venema en hoppa
naar de strandrit!

Elk jaar doet Meindert mee op de
fokdagen in St. Nyk en Blauwhuis.
Nu die door de Corona perikelen
niet door gaan gaat hij met het
hengstveulen naar de veulenkeuring in Harich. Een Julius
hengstveulen is voor de verkoop
en daar zijn de kopers te vinden.

Er werd Meindert verteld dat hij maar beter een
Fries kon kopen en dat heeft hij gedaan. De bruine
bleef en daar ging hij mee fokken maar ook werd
er een Fries gekocht van Jan de Boer uit Indyk. Hij
moest voor Jan een koe slachten en kwam met een
paard weer thuis. Dit werd Rixt B een Erik x Oege
stamboek merrie drachtig van Nanno. Meindert
had Nanno tijdens de hengstenshow in manege
Boeyenkamp te Cornwerd gezien en vond dat een
prachtige hengst. Dus dit moest hem worden. Met
Rixt B heeft hij 3 Stermerries gefokt dus jammer
genoeg net géén Preferent geworden. Hengstveulens later op de keuring voor die ene ontbrekende

Hoe ze zo in de paarden gerold
zijn? Dat hebben ze aan dochter
Schoutje te danken die altijd
al graag pony wilde rijden. Als
achtjarig meisje had ze geld
gespaard met haar vriendin op
de braderie om zo ponyles in
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Slagerij De Boer
Koudum
Meindert is dit jaar al
41 jaar slager, waarvan
huisslachting voor boeren,
de eigen Limousine voor
de winkelverkoop, lams- en
varkensvlees de hoofdmoot
vormen. Compleet verzorgde
BBQ vinden gretig hun weg.
Géén paardenvlees in de
verkoop? Nee daar is hier
absoluut geen vraag naar!
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Ster te krijgen valt vaak niet mee. Het is net waar ze
belanden en niet iedereen wil er mee naar de
keuring. De familie koos ‘Fan de Heamar’ als stalnaam voor hun fokkerij.
De Alke merrie Tjenke fan de Heamar is tot nu toe het
grootste fokkers succes. Zij werd reserveKampioen
van Blauwhuis met een dikke 9 voor de draf! Ook op
de CK werd ze vlot aangewezen voor voorlopig Kroon
en met 81.0 punten onder het zadel was het Kroon AA
predicaat binnen. Tjenke heeft inmiddels 2 nakomelingen gebracht. Een hengstveulen van Markus en een
merrieveulen van Matthys. Nu wordt ze niet gedekt en
probeert Meindert haar volgend jaar voor het Model
predicaat. Dat zou mooi zijn! Renske zegt wel eens
tegen Meindert als ze de Phryso weer krijgen; Wanneer sta jij er nou eens in met je paarden! Wie weet
volgend jaar september met Tjenke als nieuwe Model
merrie?

speciaal karren gemaakt en gebracht had voor de
show. Geweldig! De laatste avond een grote BBQ met
zijn allen. In 1 woord GEWELDIG! Als dit weer georganiseerd wordt zijn Meindert en Renske de eersten die
zich weer opgeven.

Meindert wilde vroeger helemaal géén slager worden maar boer. Op de lagere school moest de keuze
gemaakt worden. Niet zo moeilijk dacht Meindert. De
landbouw school had de meeste vrije dagen dus dat
was logisch dat hij deze koos. Zijn vader was slager
maar dat maakte Meindert niets uit. Hij wilde boer
worden. De landbouwschool in Witmarsum werd 2
jaar gevolgd en na een repetitie van algebra gooide
hij het bijltje erbij neer. Onder het motto; Ik vind er
niks aan vertrok hij om niet weer terug te komen.
En wat nu zei zijn vader, wat wil je? Toch maar slager
worden. Hiemstra noodslagerij in Koudum werd zijn
plek om het vak te leren. Uitbenen werd er geleerd
en de Slagerijschool in Leeuwarden moest gevolgd
worden. Eén dag in de week naar school en de rest
Inmiddels hebben ze 24 paarden in alle leeftijd
aan het werk. Op een gegeven moment belde zijn
klassen en zowel Fries als KWPN. Tja, echt een uit de
vader Meindert dat hij thuis moest komen helpen.
hand gelopen hobby maar wel erg leuk. Volgend jaar
Hij had land bij gekocht en zo konden ze 30 koeien
worden er veulens van Bastiaan, Tjebbe, Yme, Teun,
melken en daarnaast de slagerij bemannen. Dus
Markus, Dallas en Kardinaal verwacht.
werd Meindert toch nog boer en slager. Na 1 jaar
wilde Meinderts broer emigreren naar Canada en zo
Vorig jaar was voor Meindert en Renske echt een
werd Meindert op 24-jarige leeftijd, in bezit van alle
geweldige ervaring om met het KFPS reisje naar het
35 jarig bestaan van de Fhana te gaan. Met een super diplomas eigenaar van de slagerij. Zijn vader hielp
leuk gezelschap van bestuursleden en KFPS-leden kon met hand en span diensten. De melkkoeien gingen
een ieder zich daar voor inschrijven. Een volgeplande weg. Voor de slagerij heeft Meindert altijd eigen Limagenda met het reisgezelschap naar de Rocky Moun- ousine koeien, welke hij opfokt voor de slagerij. Ze
hebben ook ongeveer 65 schapen waarvan Renske
tains waar Meindert na 17 jaar niet meer gereden te
de wol zelf verwerkt en spint. Ze maakt er van alles
hebben weer in het zadel klom, naar Calgary en de
van . De vesten, kleden en truien worden ook weer
Fhana-show geweest. Waar opviel dat de mensen
soms 4 dagen onderweg zijn om mee te doen met de verkocht. Zo is ze bij mooi weer op de stoep voor de
slagerij wanneer ze de wol aan het spinnen is een
shows. Geweldig wat een inzet! Anne Okkema altijd
bezienswaardigheid voor de toeristen.
actief en Gerard Paagman uit Britich Colombia die

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
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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

Trainers en fokkers van KAMPIOENEN
W W W. NO E ST E H O E V E. NL
Selling high Quality Friesian Horses

 Materieelverhuur
 Steigerbouw
 Toiletservice
 Evenementen
 Locatieverhuur
 Valbeveiliging
 Klimaatbeheer
 Bouw- en personenliften
 Bouwplaatsinrichting

Snel &
servicegericht
voor professional
en particulier
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sijperdaverhuur.nl

0900 7474747
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Oudemirdum 1985
Deze foto is genomen op de fokdag
van It Fryske Hynder 1985, op de
hoger gelegen landerijen van Symen
Smink in Oudemirdum. Onmiskenbaar
herkenbaar Henk Dijkstra met de
merrie Regina (v. Gouke 255). De merrie
kreeg een eerste premie. De merrie
werd in 2000 preferent.
(Foto komt uit archief familie Dijkstra)

Se ha in oere mei de kont op it
gers sitten, en se wienen net
iens wiet!

Voor het eerst geen fokdag in
BLAUWHUIS

D

ankzij Covid-19 géén fokdag in 2020. Ook
geen uitgestelde of verplaatste fokdag.
Geen gezellige dag weg met de hele familie,
geen nerveuze nagelbijtende fokkers aan
de zijlijn, geen verwachtingsvolle eigenaren.
Ook geen verwijzingen naar de kampioensring,
geen huldigingen, geen eresjerp, geen volkslied,
geen middagprogramma…..niets van dat alles.
Het doet best een beetje pijn, maar we kunnen
niet anders dan ons erbij neerleggen. In 2020
dus geen nieuwe kampioenen. Althans niet bij de
oudere merries. Elders in dit blad uiteraard nog
wel aandacht voor de vervangende keuringen
van veulens als een soort ‘kleintje Blauwhuis’.

al die jaren kwam het slechts tweemaal voor dat er uitgeweken
moest worden naar een andere locatie. Dit geschiedde het meest
recent in 2004, toen we naar Harich verhuisden en eerder in 1985
toen de keuring werd uitgesteld en uiteindelijk toch in Oudemirdum
plaatsvond.

1985

Harich en Sint Nicolaasga. Deze keuringen waren
vaak in combinatie met de fokvereniging van de
‘boppelanners’ gehouden. Vanaf het jaar 1970
bleef onze fokvereniging vast in Blauwhuis, met
de imposante kerk als achtergronddecor. In

Tekst uit het Fries Landbouwblad van 1985 laat ons het volgende
weten: “It Fryske Hynder” wist met een dubbele passeerbeweging
het slechte weer van 1985 op uitstekende wijze te ontlopen. Eerst
werd de fokdag van Blauwhuis, waar het terrein onmogelijk was,
verplaatst naar Sint Nicolaasga, maar toen dit ook onmogelijk
bleek, verschoof men het hele zaakje maar de woensdag in
Oudemirdum. Daar trof men, behalve een droog terrein, bovendien
schitterend weer en daarmee werd de niet geringe extra moeite
van de organisatie vorstelijk beloond”. Ook in de Phryso van
1985 wordt omschreven hoe de verhuizing van Blauwhuis naar
Oudemirdum tot stand kwam: “Na Esbeek (regen), Oldeboorn
(verplaatst naar Mildam), Bergum (alleen stamboekkeuringen) deed
Blauwhuis – i.c. de fokvereniging It Fryske Hynder- er in deze natte
zomer nog een schepje bovenop. De geplande fokdag in Blauwhuis
op 24 augustus kon niet doorgaan, de uitwijkmogelijkheid op de
nieuwe rijbaan van De Oorsprong in St. Nyk was ook niet haalbaar. Toen
kwam daar ineens het gulle aanbod van Symen Smink uit Oudemirdum
om één van zijn hoogstgelegen stukken land voor de fokdag 1985
te gebruiken. Het bestuur ging kijken en, zo zei Smink: “Se ha in
oere mei de kont op it gers sitten en se wienen net iens wiet!”.

Blauwhuis bleef dus stil dit jaar. Vanaf de
oprichting van onze fokvereniging is er altijd
jaarlijks een fokdag geweest. In de beginjaren
werd de keuring steeds op roulerende locaties
gehouden. Zo werd er gekeurd in: Workum,
Lemmer, Bolsward, Koudum, Balk, Blauwhuis,
32
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En zo was het ook. Het leek of alle
plensbuien van de afgelopen periode
met een boog om Oudemirdum
waren getrokken. Om alles goed te
maken een stralende zomerdag –
dat hoort zo bij It Fryske Hynder – op
een van de mooiste locaties voor
een fokdag die je je kunt voorstellen.
Midden in het golvende Gaasterland
met aan de ene kant de bossen
rond Oudemirdum, aflopend naar
de beroemde kliffenkust aan het
IJsselmeer, aan de andere kant het
lieflijke uitzicht op het wat verder
gelegen Nijemirdum”.
Na het lezen van deze beide
uiteenzettingen is dus duidelijk
dat 1985 een natte zomer kende.
In de geschreven artikelen over
deze fokdag valt ook op te maken
dat de in dat jaar geboren veulens
zichtbaar te leiden hebben gehad
van de waterige periode. “Ze zijn een
beetje vozer in de beengewrichten”
en “de veulenrubrieken kwamen
pover voor de dag”. Uiteindelijk werd
de merrie Wealtsje (v. Jochem) van
Rommert Jorritsma de algeheel
fokdagkampioene deze dag.

2004: Fokdag in Harich
Dryske fan de Slachtedyk werd kampioen
(Foto: Johan Achterhof)

I

n 2004 was er ook geen keuring in Blauwhuis.
De toen actieve voorzitter Sjouke de Groot laat
in ons Meidielingsblêd van dat jaar weten: “Us
wurk as bestjoer bestiet foar it grutste part út
it organisearjen fan de jierlikse fokdei yn Blauhús.
It measte wurk bestiet út routine en it draaiboek
ôfwurkje. Mar as dan de weargoden harren net
oan it draaiboek hâlde, dan moatte wy sels efkes in
oplossing betinke, en wy binne fan miening dat dat
tige goed slagge is, mei tank oan de minsken fan de
manege yn Harich, Yn gefal fan need in tige geskite
lokaasje.
Ook Phryso van 2004 laat in een verslag weten dat
het bestuur van de fokvereniging improvisatietalent
heeft. Maar zo schrijft de verslaggeefster ook:
“Het werd Harich en de leden werden gebeld. De
pers niet, die reisde af naar Blauwhuis. Toch kwam
het allemaal nog goed”. Er bleken meer mensen
deze zaterdag tevergeefs naar Blauwhuis te zijn
gereden, zo verteld ons Meidielingsblêd ons in
een ingezonden stuk. “Aangekomen in Blauwhuis
keken we elkaar met grote verbazing aan. Zien we
het goed? Niets, maar dan ook helemaal niets te
zien op het ons zo bekende terrein. Daar kwam een
man aangelopen, waarschijnlijk een inwoner van
Blauwhuis. ‘Komen jullie voor de keuring? Deze wordt
in Harich in de manege gehouden’. Deze aardige
man had al meer mensen die kant op gestuurd”, zo
liet het ingezonden stuk weten.

34

35

As de weargoden
harren net oan it
draaiboek hâlde

K

ortom, de keuring was in Harich.
De grote rijhal werd verdeeld in
drie banen, voor de merrie- en
hengstveulens, plus de enters en
twenters. Voor een optimale presentatie
was misschien meer ruimte nodig, maar
het kon niet anders. Aan het eind van de
dag zegevierde de inmiddels meervoudig
kampioene Dryske fan de Slachtedyk
(Teunis x Djurre) van de familie van der
Wal uit Boazum. Dryske was toen drie
jaar en pakte die dag haar eerste titel
als kampioene bij de oudere merries.
Later versloeg ze in het algemeen
kampioenschap ook twenter Gonda F.T.
(Onne 376 x Feitse 293). Gonda zegevierde
in 2004 wel voor de tweede maal als
kampioene enters/twenters op onze
fokdag. Veulen Marrit fan de Klokslag
(Jasper 366 x Oltman 357) werd kampioene
bij de jonkies. Ze was van Jan Bleeker uit
Bolsward.

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

Verzorgt voor u:
Belastingaangiftes
Fiscale boekhouding
Bedrijfseconomische boekhouding
Loonadministratie
Subsidie-aanvragen etc.
Vraag vrijblijvend informatie:
Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel. 0518-432846
Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward
Tel.: 0515-57 26 83 • Mobiel: 06-23917115
info@half-hichtum.nl • www.half-hichtum.nl
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“Ze houdt van
paarden waar een
beetje uitdaging
in zit”

Nader kennismaken met:

Nina Tuinman
Tekst: Christina Dijksta
Foto’s: Johanna Faber (tuigen met Silke fan Teakesyl, merrie Loltsje met veulen Mister Marb (Wimer x Ulke)

Ca d e a u t j e
Op haar 19e verjaardag vroegen
ze Nina, of ze haar verzorgpaard
Loltsje ook als verjaardagcadeau
w i l d e h e b b e n . H a a r d a g ko n
niet meer stuk, een mooier
v e r j a a r d a g s c a d e a u ko n z e h a a r n i e t
w e n s e n . E r wa s w e l é é n v o o r wa a r d e ,
d a t z e L o l t s j e n o o i t m o c h t v e r ko p e n .
De ondertussen
1 7- j a r i g e L o l t s j e
is een dochter
va n d e h e n g s t
U l ke 3 3 8 . D i t
jaar heeft ze een
hengstenveulen
va n d e h e n g s t
Wimer 461
gebracht.
Loltsje is een
p a a r d wa a r
Nina echt alles
mee heeft
gedaan. Shows,
sinterklaas,
ke r s t , m a r a t h o n
onder het zadel,
marathon met
wa g e n , m e n n e n , t u i g l i c e n t i e ,
harddraverij, noem maar op.

N ina Tuinman is geboren op Terschelling. Ze noemt haar zelf dan ook een trotse eilander. Als klein meisje had ze al interesse in de paarden.
Het duurde dan ook niet lang, dat ze voor het eerst op een pony zat. Eerst op Terschelling naar ponyles, daarna zette zich dit voort in
Rijs. Nina was namelijk ongeveer 10 jaar oud, toen ze naar Balk verhuisden. Sinds vorig jaar heeft ze een eigen huis in Oudemirdum. Ze
is al 4,5 jaar fulltime werkzaam bij dekstation Gaasterland. In September gaat ze beginnen met de opleiding ‘docent paardenhouderij’ in
Wageningen. Vanaf dan heeft ze 1 dag school, 1 dag stage en de rest van de dagen blijft ze werkzaam bij dekstation Gaasterland.

Maar hoe is Nina in aanraking gekomen met de Friese paarden?
Haar pake fokte Friese paarden, de wel bekende ringmeester Sjouke Bootsma. Ze noemt haar pake dan ook haar trouwste fan. Pake kan
niets missen en is altijd geïnteresseerd. Echter stopte pake met de paarden in Hindelopen. Paar jaar later kreeg Nina de echte interesse in
de Friese paarden. Achteraf was pake te vroeg gestopt.
Rond haar elfde besloot ze om een briefje in de Plus supermarkt op te hangen, met de tekst verzorg paard of pony gezocht. Al snel kreeg
ze reactie en belden de Fam. Brouwer. Ze vertelden aan de telefoon dat ze een leuke jonge Friese merrie op stal hadden staan. Vanaf dat
moment was Nina er altijd.

klasse M rijden. Ook hebben ze deze
winter nog finale tuigen youngriders
gereden.
Ve u l e n
Vo r i g j a a r h e e f t z e h a a r e e r s t e e i g e n
veulen gefokt. Een heel mooi Wimer
h e n g s t e n v e u l e n . H e t g e l u k ko n n i e t o p ,
wa n t J u t t e r k r e e g e e n 1 e p r e m i e o p d e

ke u r i n g i n S i n t N y k . M a a r d a t wa s n o g
n i e t a l l e s , wa n t h i j w e r d o o k n o g e e n s
uitgenodigd voor de kampioensring in
Mennen
B l a u w h u i s . N i n a e r va a r d e d i t d a n o o k
Nina is momenteel actief in de
als een erg leuk, maar vooral bijzonder
m e n s p o r t m e t S i l ke va n Te a ke s y l .
moment.
S i l ke i s e e n v o l l e z u s va n M a r k u s
Jutter staat nu in de opfok. Ze hoopt
4 9 1 . S i l ke h e e f t n u e e n m e r r i e v e u l e n d a t J u t t e r d e n i e u w e o p v o l g e r va n z i j n
va n Ty m e n 5 0 3 a a n d e v o e t l o p e n ,
moeder Loltsje wordt. Dat ze hem overal
g e n a a m d ‘ N i n a va n K i p p e n b u r g ’ . N a
mee naar toe kan nemen. Het veulen
de zomer wordt ze weer opgepakt
va n wa t n u a a n d e v o e t l o o p t , w o r d t w e l
en zullen ze Z gaan starten. Ze
v e r ko c h t . O n d e r t u s s e n h e e f t z e h a a r
hebben ondertussen samen al vele
h e n g s t e n ke u z e a l w e e r g e m a a k t e n g a a t
successen geboekt. Zo zijn ze
z e m e t W a r d y 5 0 9 d e k ke n .
outdoor kampioen mennen klasse
L geworden en afgelopen winter
Goede motor
mochten ze de indoor finale in de
H o e z i e t N i n a d e t o e ko m s t v o o r h a a r ?
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Ze vertelt me, dat ze het niet voor
haar ziet om 10 paarden op stal te
hebben. Als Loltsje er later niet meer
is, lijkt het haar nog wel eens leuk om
e e n g o e d v e u l e n t e ko p e n . A l h e e f t z e
liever 1 of 2 gebruikspaarden op stal
s t a a n , d a n e e n v e u l e n f o k ke n . H e t
gebruik haalt ze dan ook haar meeste
plezier uit, daarom kiest ze er ook
voor om
met een
Wimer of
Wardy te
d e k ke n . Z e
h o u d t va n
paarden
met een
beetje
uitdaging
en het
liefst rond
de 1.62 m.
Ze hoeven
voor Nina
niet heel
groot, als
er maar
een goede
motor in zit.
Haar doel is niet om een eigen stal te
beginnen. Haar doel is om studie en
haar werk bij dekstation Gaasterland
te combineren. Haar paard blijft
hobby en hoeft niet het geld op te
leveren. Ze wil graag haar ei erin
kwijt kunnen. Nina droomt er dan ook
va n , o m e e n ke e r i n F r i e s ko s t u u m
met een sjees mee te doen aan
tuigconcoursen.
Vo o r h a a r g a a t e e n g e b r u i k s p a a r d
voor een paard met een goede
bloedlijn. Natuurlijk vindt ze de
bloedlijnen wel interessant, maar
v o o r h a a r b l i j f t f o k ke n e e n b i j z a a k .
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UIT DE VERGETEN DOOS VAN 2019
feefoer + keunstdonghannel
Foer fan Vellinga:
‘Dát giet de goede kant út!’

In 2019 werd door onze fokvereniging een fokkerijdag georganiseerd. Van deze dag is destijds nog een verslag gemaakt door
anneke walinga, maar nog niet bij de redactie terecht gekomen. Dit verslag willen wij jullie niet onthouden.
De bijgeleverde foto’s zijn gemaakt door Yvonne Walinga.

ek foar al jo (lyts)fee…
• hynders (Ynfo op ús webside)
• skiep
struiguod
• geiten
• (haksele) strie
• kninen
• spuonnen
• hinnen
• seachsel
• hûnen
• flaaks
• katten

GEBR. VELLINGA B.V.

Tel. 0515-33 15 65
Sibadawei 26A, Easterein
www.gebrvellinga.nl
e-mail: gebr.vellinga@hetnet.nl

Iepeningstiden loads:

Tiisdei: 7.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00
Woansdeitemiddei: 13.00 - 17.00
Sneontemoarns: 8.15 - 12.00

H

et is januari en ja hoor de
“kaart” met winteractiviteiten van “It Fryske Hynder” viel door de bus.

Wat staat er allemaal voor het
winterseizoen op de planning: Tuigen versus dressuur,
Vrijdagavond 8 februari 2019
Fokkerijdag,
zaterdag 2 maart 2019
Algemene ledenvergadering
met huldigingen en visie vanuit
de inspectie!
Vrijdag 15 maart 2018, Dit zal
wel 2019 moeten zijn om 19:45
Cafe de Freonskip, Blauwhuis.
Het is vandaag, zaterdag 2
maart en gaan met 34 personen het jaarlijkse uitje van de
“Fokferiening” maken. Op het
programma staat een bezoekje
aan Stal van ’t Lansink van
Rinus en Carla Loman en Stal
de Mersken van Age en Marieke
Okkema.
Iets over tienen vertrekken we
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met 22 personen uit Bolsward
met een ITS bus en chauffeur
genaamd Hendrik, die ons
deze dag met de bus langs
het programma rijdt. De zon
schijnt dan al aardig, dus aan
het weer zal het niet liggen. De
rest van de personen,12 stuks,
voegen bij in Joure om 10.28
uur. Iedereen (gecheckt door
Yvonne) is nu in de bus en de
reis kan beginnen. Tijdens het
rijden wordt er koffie
met cake rondgedeeld
door Joke en Yvonne.
Om 11.00 uur, daar
komt Roelof uit de
stoel en heet een ieder
welkom in de bus en
verteld nog even in het
kort het programma
van vandaag:
“Vanmorgen gaan we
langs bij Rinus en Carla
Loman, in Zwiggelte,
welke bekend zijn in
de fokkerij door Pleun
van ’t Lansink welke
Kampioen werd op de

Centrale keuring in Drachten.
Daar krijgen we een rondleiding
en is er lunch. Na de lunch gaan
we dan weer in de bus en rijden
we naar Stal de Mersken waar
we om ca 15.00 uur aanwezig
zullen zijn, daar vertellen ze ons
wat meer over het bedrijf en
de dekhengsten. We dineren
daar met stamppot en gaan
dan weer richting huis”, aldus
Roelof.
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www.hoveniersbedrijfnatuurlijk.nl

Stal Okkema

Rond 11.30 uur arriveren we bij
Stal fan ‘t Lansink, een prachtige
boerderij aan de doorlopende
weg in het plaatsje Zwiggelte.
Bij stilstand van de bus, vallen de
meesten al uit de bus en zetten
het op een loop naar de WC. Wat
zat er in de koffie??

MICHIEL 442 POWER

Rudmer (Michiel x Gjalt) Z1 KAMPIOEN

We worden hartelijk ontvangen door Rinus en Carla en hun
medewerkers.
Het ontvangst is wel bijzonder,
in de verbouwde schuur van de
boerderij is een knusse ruimte
ingericht voor bezoekers waar
de koffie met diverse koekjes
klaar staat.

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!

Nadat er gretig van de koekjes
is gesmuld en de koffie binnen
is, begint de heer des huizes te
vertellen over hoe zij hier, 7 jaar
terug, vanuit Zutphen vanaf een
veehouderij, naar hier, met een
soort van “paardenhouderij” zijn
begonnen met de specialiteit
het fokken met de dieren. De
bloedlijnen en de mogelijkheden
daarvan. Hier is hij besmet met
het “paardenvirus” en tot op
heden gaat het goed. Alhoewel
het wel wat is veranderd van
coachen nu naar het meer fokgerichte bij de paarden uit stam 8
en stam 103.

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

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

Ontwerp Aanleg Onderhoud Bestrating Vlonder Renovatie
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

Met stam 8 hebben ze het
meeste succes in de fokkerij en
de sport.
De paarden worden zowel recreatief als in de sport gereden.
Wanneer een paard aan het
werk is blijft en krijgt hij betere
bespiering.
Stam 103 is begonnen met Karin
S, een Tsjomme x Hearke merrie. Gewone degelijke paarden.
Totdat Pleun in de fokkerij kwam,
hiervan hebben ze nu 2 jaarlingen een van Jehannes 484 en
eentje van Omer 483. Om met
Pleun verder te fokken is embryotransplantatie toegepast.
Dit deden ze ook al bij de koeien
op de boerderij in Zutphen. Door
de opfok van meerdere jonge
hengsten, in samenwerking met
een andere paardenliefhebber,
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hopen ze een dekhengst in de
toekomst te fokken.
Na de uitleg van het bedrijf gaan
we naar de stallen waar: Wyp,
Lobke, Wys, Suus, Ammarins, Nanke, Gooitzen, Senne en natuurlijk
Pleun op ons staan te wachten in
hun box.
We gaan door naar de binnenbak, waar we worden geconfronteerd met nog een leuke
“fokkerij” van de familie. 5 stuks
“stoere” koeien met de kleur van
een lakenvelder en het uiterlijk en grote van een “Schotse
Hooglander”. Maar wij zijn gekomen voor de paarden!
In de binnenbak lopen inmiddels
de nakomelingen van Lobke, Wys,
Ammarins, Senne en Bo
Deze worden allemaal één voor
één aan ons voorgesteld en
getoond. Dan gaan we naar
buiten waar ook nog eens 5,
twenterhengsten lopen.
Na het bekijken van de “mooie
bedrijfsproducten”, gaan we
naar binnen waar een heerlijke
lunch voor ons klaar staat. Een
goed gevulde soep, broodjes
met divers beleg en een kroket.
Koffie, melk en/of karnemelk. Om
14.15 uur gaat iedereen met een
gevulde maag weer in de bus, op
weg naar Stal de Mersken. Buiten
schijnt de zon volop en is de
temperatuur inmiddels gestegen naar 11 graden Celsius.

Om 15.00 uur zijn we aangekomen
aan de Mersken te Siegerswoude
met zon en 12 graden Celsius, voorjaarstemperaturen. Zoals gewoonlijk
rolt iedereen weer de bus uit op weg
naar het toilet.
We worden hartelijk ontvangen door
Marieke, bijgestaan door Marijn, en
Abe en natuurlijk, de kinderen niet te
vergeten. Vele hadden Age verwacht,
maar helaas deze was op zakenreis
naar Denemarken met de dekhengst
Yme 507, in verband met een hengstenshow daar. Deze hengst is daar
gefokt en om de hengst daar voor
de fokkerij te gebruiken moet je de
hengst ook live laten zien.
Marieke vertelde dat ze hier 13 jaar
geleden zijn gekomen en dat ze Age
heeft overgehaald om zich hier te
vestigen en dat is zeker gelukt. In
die 13 jaar hebben ze inmiddels al
een heel bedrijf opgebouwd met 100
boxen. Op het bedrijf staan vooral
trainingspaarden en opfokpaarden.
En de dekhengsten Tsjalle, Thorben,
Jehannes, Rommert, Siert en Yme.
Momenteel zijn er een 10 á 15 merries
waarmee gefokt wordt. We hebben
wel een bepaalde voorkeur om uit
bepaalde lijnen te fokken en willen
hiermee verder, ook omdat deze
lijnen niet moeten uitsterven. Bv de
fokkerij uit Wijbenga.
We willen graag oude lijnen behouden, ook met de eigen hengsten,
zo weet je wat je eraan hebt.
Embryotransplantatie doen we nog
niet veel. Vorig jaar één en daar is dit
jaar een veulen van geboren.
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Dan krijgen we van Marijn een
rondleiding door het bedrijf. Het
hele complex heeft nog 1 stal
welke aan vernieuwing toe is. Dit
gaat binnenkort gebeuren, wanneer dat klaar is dan staat er ook
een geheel nieuw net complex.
De hengsten welke hier staan,
worden zowel voor de kar als
onder het zadel beleerd. Op dit
moment zijn er een aantal hengsten van andere eigenaren aanwezig voor belering.
Bij de binnenbak aangekomen
worden er een aantal hengsten
getoond, onder ander Siert en
Rommert. De ouderen onder ons,
welke mee zijn, zitten al aan een
‘slokje’ achter het glas in de kantine naar de show van de hengsten te genieten.

DRIJVEN

BV

M

EC

H A N I S AT
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GERLSMA
LA

NDBOUW

TIEDE 501
SPORT

www.gerlsma.nl

NA EEN SUCCESVOL
KEURINGSSEIZOEN MET
VELE 1E PREMIES VAN DE
NAKOMELINGEN VAN ONZE
HENGSTEN, VERHEUGEN WIJ
ONS OP DE
HENGSTENSELECTIE 2020/2021

EPKE 474
SPORT ELITE

16.45 uur was het tijd voor een
koffie of fris met een hapje in de
kantine.
Om 18.00 werd het diner opgediend. Je kon kiezen tussen de
stamppot boerenkool of hutspot
met een gehaktbal. Omstreeks
19.30 uur stond de bus klaar om
iedereen met de buik vol heerlijk eten, weer naar de Joure of
Bolsward te brengen. De terugreis
verliep, zoals gewoonlijk weer
onstuimig en vooral gezellig.
Zowel de familie Loman als de
familie Okkema-Eppinga en hun
medewerkers bedankt voor de
mooie en goedverzorgde ontvangst.

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
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Fok ook een topper met
Stal Chardon’s Kampioenen
foto’s: Remco Veurink, Karin Sevink en Katrina Routson

“De kosten vielen ons alles mee!”
Bjinse en Yme Lawerman

Slim voeren loont met de Lely Vector
Voeren is op ons gezinsbedrijf een belangrijk focuspunt. Met de Vector voeren we onze
koeien constanter en preciezer waardoor ze het voer beter benutten en makkelijker
opstarten. Hierdoor zijn onze voerkosten met 2 cent per liter gedaald. Als je echt met
voeren bezig wilt zijn, dan is de Vector een meerwaarde.

EISE 489

Slim boeren is een keuze.

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

Lely Center Heerenveen
De Kuinder 3-4
8444 DC Heerenveen
info@hee.lelycenter.com
LCH-advertentie Lawerman_188x132.indd 1

21-8-2019 18:07:01

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

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

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.

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

Schroom niet om ons te bellen of om ons te
appen op het nummer: +(31)6 10 412 537.

Ook embryotransplantaties en OPU/ICSI.

ontwerp:
46

www.stalchardon.nl | info@stalchardon.nl | +31 6 42 31 48 65
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Uit de oude doos

Omdat er veel evenementen zijn afgelast deze zomer was er wat tijd
over om eens in oude boeken, tijdschriften of andere zaken te duiken.
Enkele opvallende, bijzondere of vermakelijke dingen hebben wij er
voor u uitgepikt. Geniet, lach of verbaas u!

1965

1968

Uit Phryso 1965, een advertentie van hengstenhouder Bouma - Oudeschoot.
De strijd tussen paard of tractor

Hengstenstation ‘Giekerk’ kon in diens advertentie
hun hengst goed aanprijzen
“Het is niet mis, als mijn veulen een ‘Hotse 223’ is!”

Door paarden geniet u van

1962

Ter stimulering van een goed hoefbeslag wordt jaarlijks een keuring op het beslag
gehouden. De uitslag van de jury was:
Totaal onderzocht 91 paarden, hiervan stonden er 31 op te oud beslag om te worden
beoordeeld, en 3 op tuigbeslag. Nader onderzocht zijn 57 paarden. Hiervan waren 3 zeer
goed beslagen, 7 goed, 6 vrij goed, 12 voldoende en 29 onvoldoende. De toegekende
prijzen waren als volgt:
een 1e prijs de heren Gebr. Demmink te Ter Idzardt en de heer E. v.d. Vegt te Scherpenzeel.
een 2e prijs de heer I. Nota te St. Nicolaasga en de heer Joh. v.d. Veen te Oostermeer.
een 3e prijs de heer J. Kooistra te Roordahuizum.

ONAFHANKELIJKE GOEDKOOPSTE TREKKRACHT
ook bruikbaar in natte en koude jaargetijden, herfst en winter. Wanneer uw trekker het
laat zitten of veel bederft.
Spreiding van trekkracht, één of meer span naast uw trekker voor bijwerk of klusjes of, 		
indien U pech krijgt voor reserve

Wij kunnen U mededelen, dat in 1961 voor het eerst sedert jaren weer een cursus te
Leeuwarden is gestart tot opleiding voor het diploma ‘Rijkshoefsmid’. Enkele hoefsmeden
in de provincie proberen het tekort op te vullen door als rijdende hoefsmid langs de
bedrijven te trekken. Dit is een zeer lofwaardig streven, vooral nu uit vele dorpen de
hoefsmeden zijn verdwenen of hun bedrijven hebben omgeschakeld.

BENUT AFVAL ALS VOER
oftewel: bossen-pollen in de weide, stro, kaf, etc
GEEN AFSCHRIJVING
Grote selectie mogelijk, door hoge rest(vlees)prijzen

Wij krijgen wel de indruk dat vooral des winters te weinig aan het beslag van de paarden
wordt gedaan. Tijdens het gehouden afstammelingen-onderzoek troffen wij nog te veel
paarden aan met onverzorgde hoeven. Hierin moet verbetering komen terwille van het
paard, dat beslist op slecht beslag moeilijk zijn dagelijkse plicht kan verrichten. Ook de
hoef van het ‘s winters stil op stal staande paard heeft zijn verzorging nodig.

GEEFT LEVENSVREUGDE
aan heel het gezin door sport, spel, keuringen, concourssuccessen.
WINST

Keuring op hoefbeslag
(Phryso maart 1962)

door fokken en opfokken, bedrijfsklaar maken, weiden, voor handel, etc.

Daarom durf ik uw aandacht en energie te vragen voor onze grote collectie hoogbekroonde
fokhengsten met bewezen veelzijdige verrichtingen in bedrijf en concoursen. Tevens ongeevenaarde fokprestaties

“Goed besteed uw vrije tijd, wanneer u ‘t Friese paard berijdt”
(Phryso okt. 1970)

				FOKKERS ZONDER RISICO NAAR:

					Bouma - Oudeschoot

Voor merries die van ver per auto komen s.v.p. dek-uur, pension of weide bespreken
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Veehouderijbenodigdheden



Landbouwfolie



Landhekken



Gecreosoteerde palen & planken



Afrasteringsmateriaal



Schrikdraadapparatuur



Kruiwagens



Werkschoeisel

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

03

BELEREN VAN HET PAARD

Ieder, die het paard iets menselijks wil leren,
moet het in den beginnen althans, echt menselijk behandelen,
d.w.z. hij moet niet trachten het door slaan of door bedreigingen
of door honger de gewenste vaardigheid bij te brengen,
maar alleen goede woorden gebruiken
en het bejegenen zoals een goed verstandig mens een goed, verstandig
mens bejegent.
In de regel zijn de paarden geheel en al kinderen,
in het goede als in het kwade

Onderlinge Paardenverzekering
Wymbritseradeel, Sneek e.o.

04

Wij verzekeren graag uw kostbaar bezit.

BEOORDELEN VAN HET PAARD

Een goed paardenkenner dient het beeld
van een goed en evenredig gebouwd paard
zo vast en onwrikbaar in zich op te nemen,
dat hij bij elke gelegenheid zich dit beeld
in alle onderdelen duidelijk voor de geest kan stellen
en elk hem in werkelijkheid onder de ogen komend paard daarmede kan vergelijken.
Hiervoor is nodig, behalve lust en aanleg voor deze tak van wetenschap,
aanhoudende en volhardende oefening.

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.

(Bron: Phryso)

Persoonlijk
Deskundig
Klantvriendelijk

www.paardzeker.nl
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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

