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Anita Chardon in een prachtig on-
deronsje met Jurre 495 (Maurits x  
Jasper) die voor de tweede achter-
eenvolgende keer kampioen jon-
gere hengsten en algemeen kampi-
oen op de hengstenkeuring werd.

“De waarde van ons leven ligt in wat 
wij betekenen voor een ander......”            

   
 Hylkje van der Brug-Hiemstra  

1926-2017

Bovenstaande regels stonden boven 
de overlijdensadvertentie van Hylkje 
van der Brug - Hiemstra, sinds novem-
ber 1988 weduwe van ons oud lid en 
contactcommissielid Wiebren van der 
Brug. Samen heel enthousiast en vol 
overtuiging lid van de fokvereniging en 
met hart en ziel boer en Friese paarden 
liefhebbers en fokkers te Spannum.( 
Stam 12  o.a Gabe 221 merrie Vronica 
ster en pref. was hun stammoeder  en 
diens dochter Wina-Vrouck die te boek 
staat als moeder van Abe 346, is afkom-
stig uit hun stam.) Een delegatie van het 
toenmalig bestuur bezocht het echt-
paar destijds in 1988, om van een toen 
al reeds ernstig zieke van der Brug zelf te 
vernemen, dat men voornemens was 
om bij diens overlijden, de fokvereniging 
een zeer aanzienlijk legaat te schenken.
Uit de rente van dit legaat is ter nage-
dachtenis aan Wiebren van der Brug 
jarenlang op de fokdag in het middag-
programma het prijzengeld in een aan-
gespannen rubriek als eerbetoon aan 
het echtpaar van der Brug verreden.

Friese dekhengsten zien? 
De volgende hengstenshows komen er aan.....

SINT NICOLAASGA  
 zaterdag 17 maart 2018

 

GROTE HENGSTENSHOW 

* deelname van meer dan 25 hengsten 

* in de pauze een spectaculaire show

* verloting dekkingen van tophengsten 
 

Aanvang 19.00 uur 
Manege de Oorsprong  

C. Faberleane 3 
Sint  Nicolaasga 

www.psvdeoorsprong.nl

KOLLUMERZWAAG 
vrijdag 27 april 2018

Hengstenhouderij Fam. Bosma  
 

Stelt u o.a. voor aan: 
Aan 416 
Reinder 452 
Jense 432 
Maeije 440

 
Aanvang: 14.00 uur 

Spoarbuorren Súd 38, 9298 WC Kollumerzwaag, 
www.fam-bosma.nl

SIEGERSWOUDE 
zaterdag 24 maart 2018

Met o.a. de hengsten:  
 

Tsjalle 454, Jehannes 484,  
Rommert 498, Siert 499,  

Ulbrân 502 
 

ook shows en KWPN hengsten 
 

Aanvang: 20.00 uur 
De Mersken 6, Siegerswoude 

www.staldemersken.nl 

EDE 
zaterdag 30 maart 2018

LUNTEREN 
maandag 2 april 2018

HARICH 
zaterdag 7 april 2018

Hengstenshow met o.a.: 
 

Beart 411, Maurits 437, 
Aarnold 471, Meinte 490, 
Menne 496 en Tymen 503 

 
Aanvang: 19.30 uur 

Zuiderkade 41, Ede 
www.gebrvanmanen.com

Hengstenshow 
“De Nieuwe Heuvel”

met veel verschillende hengsten en 
shows

Aanvang: 12.00 uur 
Veenstraat 1, Lunteren 

www.denieuweheuvel.com
 

Grote hengstenshow 

met veel Friese tophengsten en 
shows

Aanvang: 19.30 uur 
Manege Gaasterland 

Wyldemerkwei 1, Harich 
www.manegegaasterland.nl
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51
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VOORWOORD

Het jaar 2017 hebben we als fokvereniging afgesloten met onze jaarlijkse feestavond 
in november. Een heel gezellige feestavond met een cultureel tintje… Folkert 
Sijbrandy vertelde het prachtige verhaal van Tsjerkje fan de Kliuw. Een markante 
dame die de scepter zwaaide in het beroemde café aan de Kliuw. Velen van ons 
haalden hier prachtige herinneringen op. Dat ook 2018 cultureel wordt is wel 
duidelijk, waar Leeuwarden, als culturele hoofdstad van Friesland, centraal staat.

2 0 1 8  C U L T U R E E L  J A A R !
VOORWOORD

Cultuur werkt verbindend! Een 
mooi voorbeeld was de opening 
van de culturele hoofdstad, 
waar een prachtig spektakel veel 
mensen bij elkaar bracht om een 
fantastische avond te beleven. 
Onze Friese paarden stonden hier 
centraal net als in onze vereniging. 
Het Friese Paard is waar het 
om draait en dat ons verbindt!
Cultuur zullen we dit jaar meer 
terug zien. In februari zijn we met 
de bus naar stoeterij Zadelhoff 
en de Koninklijke stallen geweest. 
Cultuur en historie ging hier hand 
in hand. Stoeterij Zadelhoff liet 
een prachtige collectie koetsen 

zien die gebruikt wordt voor de 
Stalhouderij. Hier hebben we 
ook de moeder gezien van de 
kersverse dekhengst Tjebbe 500, 
gefokt uit de Synaeda lijn, met 
haar oorsprong in ons fokgebied! 
Daarna doorgereden naar Den 
Haag waar Bert Wassenaar als 
stalmeester van de Koninklijke 
stallen ons opwachtte. Wij 
hebben hier een indrukwekkende 
rondleiding gehad langs de 
paarden, koetsen en tuigen. Een 
prachtig stuk cultureel erfgoed!
De Stormruiter in september van 
dit jaar zal wellicht het culturele 
hoogtepunt voor ons worden. 
Hier kijken we allemaal naar uit! Er 
is echter ook sprake van een heel 
ander type cultuur, onze eigen 
cultuur binnen de verenging. Hoe 
gaan we met elkaar om? Is er 
genoeg vertrouwen? Hebben wij 
een cultuur waarin we ook fouten 
mogen maken? Verschillende 
vragen waar de afgelopen tijd 
intensief over gesproken is tussen 
de Ledenraad van het KFPS en 
het stamboekbestuur van het 
KFPS. Ook deze cultuur gaat dit 
jaar extra de aandacht krijgen!
Zo even genoeg cultuur… 
uiteindelijk willen we allemaal 
weer graag met goede 
fokproducten in de baan 
verschijnen. Iedereen droomt 

weer van het hoogste podium. 
Tijdens de hengstenkeuring 
is ons dat als vereniging weer 
gelukt. Met als hoogtepunt 
Jurre 495 die voor de tweede 
keer als kampioen uitgeroepen 
werd. Naast dat Jurre prachtig 
in het rastype staat, verdient hij 
deze plaats voornamelijk door 
zijn sterke achterbeengebruik…
Het achterbeen dat toch bij veel 
Friezen nog een verbeterpunt is. 
Dit ondanks dat we hier al jaren 
over spreken en aandacht voor 
hebben. Ook tijdens de selectie 
van de jonge hengsten blijkt dat 
we hier nog flinke stappen mogen 
zetten. Een strenge selectie op dit 
onderdeel is noodzakelijk willen 
we hierin door ontwikkelen. 
Houd hier rekening mee in jullie 
hengstenkeuzes. Tijdens de ALV 
op 23 maart a.s. zal Frenk Jespers 
namens de hengstenkeuringsjury 
toelichten op welke wijze hier 
nu op geselecteerd wordt en 
waarom dit zo belangrijk is.
Iedereen veel succes met de 
hengstenkeuzes voor dit seizoen 
en geniet van dit culturele jaar!

 

Roelof Bos 
Voorzitter FF It Fryske Hynder
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“De laatste twee weken voor de 
hengstenkeuring kregen we extra 
veel media aandacht en daardoor 
was onze voorbereiding op de 
keuring een stuk hectischer dan 
vorig jaar. Toen waren we een be-
tje de underdog. Nu was dat wel 
anders. We hebben ons wel echt 
even afgevraagd of het allemaal 
wel goed zou komen. Was onze 
voorbereiding goed genoeg? 
Staat hij er wel goed genoeg voor? 
Kan hij zichzelf weer zo goed la-
ten zien? We hadden afgelopen 
zomer zelf al gezien dat hij nog 
weer beter was dan vorig jaar, 
 

maar het moet al-
lemaal toch eerst 

nog maar weer 
even gebeuren” 

zei Jelmer Chardon na afloop van 
de hengstenkeuring. Dat Jelmer 
en Anita van mede-eigenaren 
Hans-Jürgen en Laila Niemeyer 
uit het Duitse Bremen de volledi-
ge vrijheid en steun kregen was 
wel heel fijn. Nadat Jelmer vorig 

jaar noodgedwongen een stap-
je terug moest tijdens de heng-
stenkeuring door een trap van 
een paard, was het dit jaar fijn 
dat hij nu wel weer zelf, samen 
met Tim Kruyt en Niels de Vries 
mee kon draven met de hengst. 
Jelmer te paard
Wat Jelmer overigens ook zelf 
heeft gedaan, enigszins noodge-
dwongen dat wel, was de training 
onder het zadel van Jurre 495. 

Marsja de Vries-Dijkman reed de 
hengst steeds onder het zadel, 
naast de training van Jelmer aan-
gespannen. Een zwangerschap 
van Marsja zorgde echter voor 
een kleine andere wending aan 
het trainingstraject van Jurre 495. 
“Onze hengsten werden steeds 
tot volle tevredenheid gereden 
door Marsja. Zij kan echt alles uit 
de paarden halen wat er in zit. 
Door haar zwangerschap kon ze 
richting de hengstenkeuring niet 
verder op de hengsten rijden. 
Toen moesten we wel even ach-
ter onze oren krabben…Jeemi-
nee, wie kan onze paarden dan 
net zo goed trainen zoals zij dat 
kan? Ik kan zelf natuurlijk wel 
mennen, maar ik wil de hengsten 
niet vijf dagen van de week voor 
de kar hebben. Na de Nederland-
se kampioenschappen is Anita op 
Eise 489 verder gaan rijden en 

Tekst en foto’s: Johanna Faber

Hoe groot is de druk bij een titelverdediger? Nou be-
hoorlijk groot kunnen Jelmer en Anita Chardon uit Jor-
wert inmiddels vertellen. Jurre 495, algeheel kampioen 
van 2017 kreeg voorafgaand aan de hengstenkeuring 
al zoveel belangstelling, dan wil je als eigenaar toch wel 
graag dat je hengst zich opnieuw zo goed laat zien. Jur-
re 495 stelde niet teleur...hij deed het gewoon weer!

A L W I N  4 6 9  B E S T E  O U D E R E  H E N G S T

JURRE 495 FLIKT HET OPNIEUW
HENGSTENKEURING

Hichtumerweg 14, 8701 PG Bolsward | T 0515 572683
www.half-hichtum.nl | info@half-hichtum.nl

Onderlinge Paardenverzekering
Wymbritseradeel, Sneek e.o.

www.paardzeker.nl

Wij verzekeren graag uw kost-
baar bezit.

Wist u dat wij gemiddeld 30%
goedkoper dan vergelijkbare
paardenverzekeringen zijn?

Vraag onze taxateurs naar on-
ze scherpe premies.

Informeer ook naar onze
drachtigheidsverzekering te-
gen zeer gunstige condities.

Persoonlijk
Deskundig

Klantvriendelijk
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HENGSTENKEURING

ben ik zelf op Jurre 495 gaan zitten. 
Ik heb van mijn leven bijna nooit les 
gehad, maar nu heb ik een keer of 
tien echt les gehad van Marsja. Dat 
heeft me zóveel gedaan! Je moet 
gevoel hebben met een paard. Het 
gaat echt om de details. Juist om-
dat ik zelf aanvoelde en reed op de 
manier zoals Marsja hem reed, pas-
te dat nu perfect, zo na het drukke 
keuringsseizoen. Ik ben er nu wel 
anders naar gaan kijken. Als je erop 
zit en je voelt het vermogen van zo’n 
paard en je ziet dat er op de keu-
ring uitkomen, dat vind ik toch wel 
heel bijzonder” laat Jelmer weten.

Enthousiastme
We weten het allemaal……Jurre 495 
prolongeerde zijn titel. Je voelde al 
de spanning toen hij voor de eerste 
keer de baan betrad. Even netjes 
opstellen voor de juryleden Louise 
Hompe, Piet Bergsma en Jan Hel-
linx, dan het driehoekje stappen. 
De laatste meters van dit driehoek-
je, zo vlak voor de jury begint de 
hengst al wat te dribbelen, publiek 
kijkt aandachtig, zou hij weer net zo 
goed zijn als vorig jaar? Kan hij de 
geweldige prestaties van vorig jaar 
evenaren? Het wordt stil in de prop-
volle hal in Leeuwarden, Tim stuurt 

de hengst richting de hoefslag, Jel-
mer loopt een paar meter erachter, 
zweep in de rechterhand en het si-
garenbakje gevulde met schroefjes 
en zorgvuldig verzegeld met tape 
in de linkerhand. Jelmer schud het 
doosje voorzichtig heen en weer. 
Het is het enige wat men hoort, en 
dan opeens….hoog vanaf de grote 
publieke tribune horen we een be-
kende stem roepen: “Jeeeelmer…!”. 
Het is de stem van Jurre’s fokker 
Hendrik Deinum uit Schraard. Een 
mooie aanmoediging waar door 
omstanders en door Jelmer vrolijk 
om wordt gelachen. “Ja, ik dacht, 
ik moet die Jelmer nog maar even 
wat aanmoedigen” lacht Hendrik 
naderhand. “Ik had er een goed ge-
voel over. Ik had wel voorspelt dat 
hij weer zou winnen. Toen we die 
zaterdag van de keuring in de auto 
zaten naar Leeuwarden, konden 
mijn medepassagiers niet zeggen 
wie er kampioen zou worden. Ze 
wisten het niet. Ik wel….ik wist wel 
dat Jurre het opnieuw zou kunnen 
doen” zegt Deinum trots. Zijn blij-
heid stak hij tijdens de huldigingen 
niet onder stoelen of banken. De 
ene keer kwam hij al koprollende 
de baan binnen en de andere keer 
liep hij enthousiast met de handen 

in de lucht door de baan. Wat nou 
als Jurre volgend jaar weer gaat 
winnen? “Dan ga ik in een boxer-
short door de baan” zegt Hendrik 
vol overtuiging. “Een mooie Friese” 
zegt hij er nog lachend achteraan! 
“Ik ben heel blij dat hij nu twee 
keer heeft gewonnen. Prachtig 
toch dat je dat als kleine fokker mag 
meemaken. Ik geloof in Jurre 495, 

     ik zeg… 
”Hij wordt een tweede       

Jasper 366”
Het binnenhalen van een kampi-
oenschap is prachtig, vooral voor 
de eigenaren. Alle aandacht gaat 
naar hen. Fokker Deinum heeft er 
in tegenstelling tot de familie Char-
don verder niet zo heel veel extra 
aandacht om gekregen. “Nee, maar 
dat hoeft ook niet. Ik heb hem als 
veulen verkocht. De kous is af”. Hij 
richt zich op de volle zus van Jurre 
495. Deze driejarige Ymkje fan ‘e Su-
derleane zal dit jaar naar de keuring 
in Blauwhuis gaan. Als veulen kreeg 
ze al een eerste premie en liep ze 
mee in het veulenkampioenschap 
van Blauwhuis. Uit Jurre’s moeder, 
Teatske L. is nog een achtjarige Tsjal-
ke 397-dochter bij Deinum en is de 
zesjarige kroonmerrie Marrit fan 
‘e Suderleane (v. Thorben 466) bij 
Paul Tanck in Vragender. De vierja-
rige Fabe 348 dochter Tjitske fan ‘e 
Suderleane zal dit jaar op een stam-
boekkeuring komen, nadat ze vorig 
jaar spijtig genoeg niet in Blauwhuis 
kon komen. Bij Otte Leyendekker 
loopt nu nog Teatske’s jongste doch-
ter, Feikje fan ‘e Suderleane (v. Jehan-
nes). Deinum verwacht dit voorjaar 
een veulen van Eise 489 uit Teatske. 
“En ik weet ook al welke hengst ik 
volgend jaar ga gebruiken….ik ga 
dan voor Markus 491. Blijf ik mooi in 
het Maurits-bloed. Dat past goed”.
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HENGSTENKEURINGHENGSTENKEURING

En verder
De hengstenkeuring is inmiddels 
al weer bijna twee maanden ge-
leden. Diverse media in woord, 
beeld of bewegend beeld hebben 
er al verslag van gemaakt Alles nu 
weer opnoemen doe ik dan ook 
maar niet. Maar toch even kort 
resumerend, want hoe zat het 
ook alweer? Jurre 495 algemeen 
kampioen, dat weten we nog wel. 
Dan Alwin 469, de hengst die 
twee jaar geleden nog onder luid 
protest van het publiek vroeg-
tijdig door de jury uit de kampi-
oensring werd gestuurd. De jury 
had destijds wat bemerkingen op 
het beenwerk van Alwin 469 en 
vond hem in de achterhand iets-
je te traag. Nu, twee jaar later, 
zijn ze positiever gestemd con-
cludeert Louise Hompe: “Hoe hij 
er nu uitziet is ons echt heel erg 
meegevallen. Hij is toch duurza-
mer dan we twee jaar geleden 
hadden gedacht”. Het publiek 
ging ook weer enthousiast tekeer 
bij zijn optreden. “Ze beginnen 
al te schreeuwen, wanneer hij 
ook maar één been hoog optilt, 
maar hij was nu ook sterker in de 
achterhand. Verder was hij mooi 
constant”. Het leverde Alwin 469 
het kampioenschap bij de oudere 
hengsten op. Dan, de verrassing 
van de hengstenkeuring, Menne 
496. De hengst van Arie van der 
Hoek en de Gebroeders van Ma-
nen kwam voor de tweede keer in 
zijn loopbaan als KFPS stamboek-
hengst naar Leeuwarden. Niet als 
favoriet, maar wel eentje die de 
genen van vader Norbert 444 en 
grootvader Beart 411 duidelijk 
in zich heeft. Menne 496 bleef 
ook mooi constant, had soms 
wel ietsje de mond los, maar was 
in de achterhand sterk en wist 
daarmee het reservekampioen-
schap bij de jongere hengsten te 

Trouw aan het Friese paard
HK2018 gaat de boeken in als een 
keuring die al een week vooraf-
gaand van de keuring voor de za-
terdag volledig was uitverkocht. 
HK2018 was ook de keuring 
waarop Jan en Susan Bouwman 
uit Nijeveen uitgeroepen werden 
tot fokkers van het jaar en de Ul-
drik 457-zoon Limited Edition tot 
paard van het jaar werd gekozen.

Het was verder de keuring waar-
op Eise 489 voor de tweede op-
eenvolgende keer de Silver Bowl, 
behorende bij de kampioen KFPS 
stamboekhengsten voor de sjees, 
in ontvangst mocht nemen. De 
keuring van 2018 kenmerkte zich 
verder met de preferent verkla-
ring van Norbert 444 en Olof 315. 
Aan de huldiging van deze laatste 
hengst zat nog een staartje. Een-
tje die voor oud-hengstenhouder 
Frits de Jong uit Tjerkgaast wel 
heel verrassend uitpakte. Frits 

stond al samen met zijn vrouw 
Rinskje in de baan, evenals Mark 
Jansen (zoon van Olofs fokker 
Theo Jansen) en zijn vrouw. Dat 
Bert Wassenaar vervolgens het 
woord nog even speciaal richtte 
aan Frits de Jong was een mooi 
moment. Frits de Jong, een be-
trokken en vooral enthousiast 
paardenman werd benoemd 
tot lid van verdienste en kreeg 
een zilveren speld aangehan-
gen. “Ik had niets in de gaten. 

Het is mooi dat 
anderen vinden 

dat ik dit mag 
ontvangen 

Ik werd wel emotioneel geraakt 
door het moment. Het was heel 
bijzonder, ook daarna. We heb-
ben nog heel veel reacties, kaart-
jes en bloemetjes gehad” zegt 
de man die zich jarenlang inzette 
voor de tatoeërploeg, de Fryske 
Quadrille en De Oorsprong, be-
oefenaar was van de samenge-
stelde mensport en de tuigsport 
en natuurlijk de man die een 
mooie hengstenhouderij runde. 

 

pakken en later ook het reserve-
kampioenschap om de algehe-
le titel. Jehannes 484, het fraaie 
fokproduct van Jehannes Bakker 
uit Dedgum. Vorig jaar net niet in 
de kampioensring. Nu wel! En hij 
deed het uitstekend. De aanspre-
kende hengst liep goed mee rich-
ting een eretitel, maar het lukte 
net niet. Enigszins teleurstelling 
zal er bij velen zijn geweest, maar 
Jehannes 484 mag met opgehe-
ven hoofd blijven staan, hij was 
goed! En dan zijn vader, Tsjal-
le 454, ook hij was prachtig om 
naar te kijken, een echt ‘hunk’. De 
luxe hengst was ook imponerend 
maar mistte net de constantheid 
die Alwin 469 wel had en zo was 
voor Tsjalle 454 de reservetitel bij 
de oudere hengsten het hoogst 
haalbare. Tsja, en dan Jasper 366! 
Wat een paard, 23 jaar en dan 
nog zo goed zijn rondjes draven. 
Gedragen door het publiek liep 
hij alle andere oudere hengsten 
er met gemak uit. Heel bijzonder! 
En verder; de terugkeer van Siert 
499, de voorbrenger van Pier 448 
die zijn schoen verloor, vervolgens 
zijn tweede ook maar uitschopte 
en op sokken de presentatie ver-
der draafde, of Haitse 425 die 
zich aan de lange lijnen met Age 
Okkema prachtig presenteerde. 
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De verrichtingsjury koos na de drie 
bezichtigingen uiteindelijk 25 jonge 
hengsten voor het CO. Hoe goed is 
deze lichting? Het KFPS analyseert:
 
Aantallen            
Bij de selectie van hengsten staat 
kwaliteit vanzelfsprekend voorop. Het 
aantal door te verwijzen hengsten is 
geen doel op zich. Wel laat het KFPS 
weten dat de optimale testcapaciteit 
voor het CO nu niet benut wordt. 
Ideaal zou zijn; 30 à 35 hengsten. Na 
instructiedagen en advisering richting 
eigenaren zou dan gestart kunnen 
worden met 20 à 25 hengsten. De 
aanleg tot sportpaard is lastig te 
beoordelen  o.b.v. beweging aan de 
hand of vrij bewegen, derhalve zou het 
mooier zijn meer hengsten naar het CO 
te sturen om de aanleg in gebruik te 
beoordelen. 

Kwaliteit 
Een goede maat voor de gemiddelde 
kwaliteit van de lichting hengsten, 
is de gemiddelde fokwaarde. Deze 
komt dit jaar uit op 105,1. Uitgaande 
van het feit dat het streven is om in 
iedere generatie progressie te boeken, 
is het de vraag of dit hoog genoeg 
is. Uit het overzicht van fokwaarden 
blijkt dat slechts 5 van de 24 jonge 
hengsten een geschatte fokwaarde 
hebben, die hoger ligt dan die van hun 
vader. Uiteraard kunnen fokwaarden 

veranderen naar mate driejarige 
nakomelingen gekeurd gaan worden. 
Uit de praktijk weten we echter dat 
stijgingen van 3 indexpunten (of meer) 
zelden voorkomen. De oorzaak van de 
relatief lage gemiddelde fokwaarden 
ligt voor een belangrijk deel in de 
kwaliteit van de moeders. Slechts zes 
moeders hebben een fokwaarde voor 
exterieur van 105 of hoger. We hebben 
wel eerder vastgesteld, dat we eigenlijk 
veel te veel merries nodig hebben voor 
een lichting hengsten (een deel van 
de topmerries blijft gust, de helft van 
de drachtigheden resulteert in een 
hengstveulen, veel jonge dieren vallen 
af door het röntgenologisch onderzoek 
en spermakwaliteit, etc.). Dit resulteert 
in het feit dat een deel van de jonge 
hengsten te weinig genetische 
bagage van de moeder meekrijgt. Ter 
illustratie, in december publiceerde 
het KFPS een lijst met de hoogste 125 
merries voor exterieurfokwaarden. 
Slechts een van de moeders van de 24 
aangewezen hengsten komt in deze 
lijst voor, n.l. Teatske L, de moeder 
van Wilbert (zie pagina 25 van dit 
blad). Teatske staat op plaats 102 in 
de KFPS lijst. Een aantal moeders met 
relatief lage fokwaarden beschikt wel 
over de hogere predicaten. De vraag 
is hoe dat kan. In een aantal gevallen 
hebben dergelijke paarden een erg 
lang generatieinterval. Sommige 
paarden hebben een pedigree van 20 

en soms wel 30 jaar terug. Dergelijke 
uitstekende merries zou je in plaats 
van als moeder, liever als groot- of 
overgrootmoeder in de stamboom van 
een jonge hengst terugzien. 
 
Jonge vaderdieren 
Als de gemiddelde fokwaarden van de 
25 jonge hensten vergeleken worden 
met die van de twee voorgaande 
jaren, blijkt dat deze een fractie lager 
is. De verklaring moeten we niet in 
de moeders zoeken, maar meer in 
de iets teleurstellende kwaliteit bij 
de driejarige zonen van de jongste 
generatie vaderdieren. 

Spermakwaliteit 
Bekend is dat veel genetisch potentieel 
verloren gaat door de vele afvallers 
voor spermakwaliteit. Dit jaar hadden 
we na de eerste bezichtiging 38 
hengsten met een fokwaarde van 106 
of hoger. Van deze groep konden 9 niet 
deelnemen aan de volgende ronde 
door ontoereikend spermakwaliteit. 
Mogelijk zijn voorafgaand aan de eerste 
bezichtiging ook al hengsten afgevallen 
om deze reden. Het punt staat hoog op 
de agenda van de fokkerijraad van het 
KFPS.

Perspectief 
Het is van belang om een analsyse 
van een lichting hengsten te maken. 
Deze kan als evaluatie dienen voor 
het te voeren fok- en selectiebeleid. 
Wat de toegevoegde waarde van 
deze lichting hengsten zal zijn, zal 
de tijd uitwijzen. De gemiddelde 
waarden van een jaargang is hierin 
nauwelijks interessant. Immers er 
wordt niet gefokt met een jaargang 
maar met individuele hengsten uit 
een lichting. De kwaliteit van de 
individuele hengsten is bepalend voor 
de toegevoegde waarde. 

Tekst: Johanna Faber en KFPS-analyse

De hengstenkeuring is geweest, de selectie voor jonge heng-
sten heeft een drietal fasen afgesloten. Tijd om de balans 
op te maken. Het KFPS publiceerde vlot na de HK een on-
line stuk met een analyse over de aangewezen hengsten 
voor het CO. We vatten delen uit deze analyse hier samen.  
Verder maakte Doede Wiersma onlangs weer een 
prachtig hulpmiddel voor uw hengstenkeuze. Dit over-
zicht, hier links gepubliceerd, geeft u een goed in-
zicht in het zoveel mogelijk vermijden van inteelt. 

BETERE MERRIES WORDEN ONVOLDOENDE BENUT

ANALYSE  CENTRAAL ONDERZOEK  AANGEWEZEN HENGSTEN
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Tekst: Anke Noordmans Foto: Johanna Faber

AANGEWEZEN   HENGSTEN

De verrichtingsjuryleden Harrie Draaijer, Jaap Boersma en 
Frenk Jespers kozen na de derde bezichtiging in Leeuwarden 24 
hengsten uit voor het Centraal Onderzoek. Via de herkeuring 
kwam daar vooralsnog eentje bij. Tien van deze hengsten heb-
ben een fokker en/of eigenaar uit onze fokvereniging. We laten 
u nader kennismaken met deze paarden en fokkers/eigenaren. 

W A R D  F A N  S T A R K I N G
Het verhaal van deze fokker: 

Tjeerd de Haan van StarKing BV uit Spannum heeft in de Thor-
ben-zoon Ward fan StarKing, de derde kans om een fokproduct 
goedgekeurd te krijgen als dekhengst. In 2000 is De Haan be-
gonnen met zijn bedrijf, intussen zijn zo’n 70 veulens geboren 
op het Spannumer bedrijf. De Haan fokt met twee merriestam-
men, namelijk: 94 en 121. De Dries-zonen Marco fan StarKing 
en Marten fan StarKing, die zich eerder mochten bewijzen in 
het Centraal Onderzoek vinden hun oorsprong in stam 94. 
Ward fan StarKing komt uit de andere merriestam. 

Het jaar 2017 was voor De Haan een 
heel goed fokjaar, o.a. Veerle fan 
StarKing werd reservekampioen bij 
de driejarigen op de Centrale Keu-
ring, een eerste premie was er voor 
Thorben-zoon Eelke fan StarKing 
en nu de CO-aanwijzing van Ward. 

Juryvoorzitter Harry Draaijer licht 
het CO-ticket toe met de woor-

den: “Ward liet zich overtuigend 
zien, met veel buiging en tech-
niek in het achterbeen. Een hengst 
met een laag verwantschap. De 
hengst mag langer gelijnd zijn”.  

De moeder van Ward fan StarKing is 
de tweede premie stermerrie Roza 
W, een 13-jarige Jasper-dochter. 
Roza W is gefokt door de buurman 

van De Haan, de heer Hette Walstra. 
Roza heeft inmiddels acht nakome-
lingen gekregen, waarvan drie het 
sterpredikaat voeren. Dit zijn naast 
Ward, de negenjarige Durk fan Star-
King (v. Sape 481) en de zesjarige 
Tsjalle-dochter Noah fan StarKing. 
Roza komt op haar beurt uit veu-
lenboekmerrie Merte, een Doe-
ke-dochter.  Een zus van Roza is de 
stermerrie Wendy Merte (v. Tjitse 
387), die de moeder is van kroon-
merrie Liecke (v. Dries) en voorlo-
pig kroonmerrie Veerle (v. Tsjalle). 

Bij de hengstenkeuze zoekt De Haan 
naar goede hengsten met een veel-
belovende bloedvoering en laag in-
teelt- en verwantschapspercentage.  
Deze fokker baseert zijn hengsten-
keuze op stamboekinformatie en wat 
hij hoort en ziet, zo kwam Thorben 
in beeld als vaderpaard. Deze keuze 
is goed uitgevallen, denkt De Haan 
want hij wil graag paarden fokken die 
goed kunnen bewegen. “Ward wie 
as fôle in moai eksimplaar, mar der 
binne mear moaie foaltsjes. Ward 
rint altyd hiel stabyl, ek eltse kear 
wer yn de opfok by Age liet hy sich 
sjen”, vertelt De Haan bedachtzaam. 
De hengst wordt door Stal De Mers-
ken momenteel voorbereid op het 
onderzoek. “De trije bezichtigingen 
wiene spannend, mar it is, sa as it is”  

Ik haw fertrouwen yn Ward 

Starking BV heeft momenteel onge-
veer dertig paarden in eigendom, 
waarvan het merendeel in boxen in 
Spannum staat. Aan de Tsjerkebuo-
rren is het eerste veulen van dit jaar 
al geboren. Sinds 3 februari loopt 
er een merrieveulen van Tsjalle in 
een van de boxen in de oude lig-
boxstal. Daarnaast worden er nog 
veulens verwacht van Thorben 466,  
Eise 489, Tsjalle 454 en 
twee van Rommert 498. 
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Al in zijn eerste levensdagen was het 
een aparte beweger met uitstraling. 
Zeer geslaagd dacht Leny en wilde 
weer met Thorben insemineren. Age 
kwam langs en zag constant naar het 
veulen en wilde hem zo graag dat uit-
eindelijk Leny overstag ging en haar 
“Willem E” verkocht. Wel met een 
claim erbij voor als hij goedgekeurd zou 
worden. Je weet immers maar nooit.

De moeder van Willem E is de stermerrie 
die Leny al heel lang kende, Estelle van 
de Strubbenhof. Deze merrie is de volle 
zus van de moeder van de goedgekeur-
de hengst Brend. Dit werd niet gezegd 
op de hengstenkeuring toen Willem E 
besproken werd maar is natuurlijk ze-
ker voor de fokkerij een mooi gegeven. 
Estelle is gefokt bij Frans Dagelet. Toen 
hij zijn paardenstapel aanbood op de 
kerstveiling in Mariënheem was ook 
Estelle daarbij. Zij was toen een enter. 

Bij Nico Meijer werd ze ster met een 
tweede premie. Via bemiddeling van 
Leny werd ze aangekocht door de familie 
Westland uit Huizen. Zij vroegen Leny om 
advies welke hengst het beste bij Estelle 
zou passen. Ze had inmiddels al twee 
veulens van Wobke gebracht. De keuze 
viel op Dries. De hengst die daaruit voort-
kwam werd een 2e bezichtigingshengst. 
Hierna werd Take gebruikt. Dit veulen is 
helaas tijdens de geboorte overleden. 
De familie Westland heeft Estelle daar-
na aan Leny gegeven om er verder mee 

te fokken. Leny kende Estelle al zo lang 
en wilde haar ook graag om het onver-
wante bloed.  Leny liet Estelle met Aan 
insemineren. Deze merrie, welke Leny 
als veulen aan Paul Tanck verkocht, werd 
later op driejarige leeftijd keurig ster ver-
klaard. Tanck gaat haar volgend jaar weer 
voor de keuring opgeven om wellicht een 
eerste premie te bemachtigen en mis-
schien wel om kroonmerrie te worden.
Daarna volgen twee Alke-nakomelingen. 
De oudste werd een hengst genaamd 
Ritske. Helaas bleef hij te klein maar had 
wel veel ras en behang. Hij werd ver-
kocht naar Duitsland en loopt daar in een 
circus. De merrie Trudy wordt vier jaar en 
zij gaat dit jaar voor de keuring. Met deze 
Trudy is Leny aan het mennen. Zo leert 
ze alvast de beginselen en misschien 
van de zomer gaat ze een Ibop proef 
mennen met Age Okkema afleggen.

Na deze Trudy werd voor Thor-
ben gekozen om zijn onverwan-
te bloed en beste merrielijn.
En kijk dat pakte goed uit met Willem E! 
Al tijdens de 1e bezichtiging had Leny een 
goed gevoel en dat werd bevestigd! Ook 
de 2e en 3e bezichtiging werd met span-
ning gevolgd. Wat een blijdschap en ver-
lossing toen er door de jury gezegd werd 
bij catalogus nummer 120, die nemen we 
mee naar het verrichtingsonderzoek!!
Willem E is nog zeer jeugdig en heeft 
echt nog wel even tijd nodig om er in 
te groeien. Met zijn stokmaat van 1.67 
al een hele kerel. Nu nog uitdijen en 

spierballen kweken. Zijn bewegingen zijn 
best. Hij wordt rustig voorbereid op het 
CO en mocht hij door zijn groei wat lan-
ger nodig hebben dan moet je dat een 
dergelijke hengst ook zeker gunnen. Age 
houdt Leny op de hoogte van de vorde-
ringen en natuurlijk kan Leny ook altijd 
even gaan kijken bij Willem E. Je eigen 
fokproduct aangewezen zien worden 
dan mag je best een beetje trots zijn!

Het hierop volgende veulen van Thor-
ben werd weer een hengst genaamd 
Arie fan de Iepene Hikke. Deze werd 
ook als veulen verkocht aan Ellen van 
Gastel een vriendin van Leny. Zij rijdt op 
Grand Prix niveau en heeft Arie daarom 
ook eigenlijk voor de sport aangekocht.
Nu Willem E is aangewezen komt Arie 
hoogstwaarschijnlijk ook op de eerste be-
zichtiging in november dit jaar. Ook hij is 
groot en heeft beste bewegingen. Ellen is 
op de HK geweest om naar Willem E te kij-
ken en ja, dan begint het wel te kriebelen.
In 2017 kreeg Estelle een merrieveulen 
van Alwin. Deze Elza groeit samen op met 
het merrieveulen van Geartje fan de Ie-
pene Hikke. Deze Geartje rijdt inmiddels 
Prix St.George met Jacob van der Heide.
Dit jaar in mei is de inmiddels zeven-
tienjarige Estelle weer uitgerekend van 
Thorben. Hopelijk wordt dit een merrie-
veulen. Dan kan Leny met haar en Tru-
dy, de Alke-merrie met het onverwante 
lijntje door fokken. Maar nu eerst nog 
even lekker nagenieten van de hengsten-
keuring en de aanwijzing van Willem E!

De zeer jeugdige Thorben x Doeke is aan-
gewezen voor het centraal onderzoek 2018!
De hengst Willem fan ‘e Iepene Hikke is 
gefokt door Leny Haytema en vernoemd 
naar haar man Willem. Met zijn stokmaat 
van 1,67 zeker geen kleintje. 0% inteelt en 
een verwantschapspercentage van slechts 
16,4%. Mooier vind je het bijna niet.

W I L L E M  E  FA N  ‘ E  I E P E N E  H I K K E

Tekst: Janny Bosma Foto: Ingrid Truijens

AANGEWEZEN HENGSTEN
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TWIX V.D. TERPEN WILKO V.D. TERPEN

In dûbbelslach foar Rudy Rienstra.....

Twa fan de 25 hynsten foar 
it Sintraal Undersyk binne 
fokt en noch in besit fan Rudy 
Rienstra út Wommels. It binne 
soanen fan Maurits út in Abel 
mem en in Beart út in Rindert-
mem. In boppeslach fansels!  

Tekst: Jehannes Dijkstra en Johanna Faber 
Foto’s: Johanna Faber

 
Wat de sjuery sei oer Twix: 
 
“Twix is een royaal gebouwde hengst, die misschien iets 
meer jeugd uit kon stralen. Hij heeft alle presentaties sta-
biel gepresteerd en toonde altijd veel balans met goede 
bewegingen. Met name aan de hand maakte hij indruk. 
Hij komt uit een model-preferente en prestatiemoeder van 
Abel. Het is ook een predikaatrijke stam met veel modellen 
en preferent bloed. In de stam zitten merries met goede 
IBOP’s en hoge ABFP’s. De hengst Wicher komt ook uit deze 
lijn. We komen dan uiteraard uit bij de Jorritsma-lijn”

 

Wat de sjuery sei oer Wilko: 
 
“Wilko is een langgelijnde, correct gebouwde en mo-
derne hengst. De hengst liet zich beide keren in de kooi 
goed zien. Hij heeft veel buiging in het spronggewricht 
en beweegt mooi bergop. In de stap mag hij iets meer 
ruimte laten zien. Hij komt uit een stermerrie van Rindert 
en daarvoor zitten merries met de vaders Feitse, Bendert 
en Ygram. Hij heeft een mooie fokwaarden van 106. De 
correctheid van zijn beenwerk is een aandachtspunt van 
deze hengst”. 

De fokprodukten fan Rudy 
It al wer sa fier, begjin jannewaris 
tilt it wer op fan de jonge hynsten 
yn Ljouwert. Trije dagen wurdt 
it ús swart foar de eagen, oer de 
sjury dan mar net te sprekken. De 
shows op freed en sneon der noch 
efkes oerhinne. Dit jier bin ik dêr 
de tongerdeis west mei Yeb en Sus-
an. Wy hearre sa stikumwei by de 
âlde garde en fan my hoecht dat 
spektakel op freed en sneon net sa.
 
Op de earste dei yn Ljouwert wurdt 
der al in fikse groep nei hûs stjoert. 
Faaks op grûn fan de beweging, 
mar oare saken spylje ek mei. Sa as 
frije bloedlinen en fokfêste mem-
melinen. Fan Rudy syn stâl wiene 
der mar leafst twa hynsten troch 
en sille nei it sintraal ûndersyk.
 
“In klûnte bûter yn de brij”, sei 
ik tsjin Rudy,”No”, sei Rudy: “Dat 
fâlt noch te besjen. Se bin daliks 
noch net dekhynst!”. En dat is 
wier, hoefolle soene der oerbli-
euwe? Dochs knap, twa hynsten 
út ien stâl. Te witten, Twix  fan de 
Terpen en Wilko fan de Terpen.

Twix, in flinke hynst fan 167 cm út de merje Afelien. Mem Afelien is foarig 
jier spiitich genoch stoarn. Twix is in soan fan Maurits. Afelien is hear-
tiids as twajierige oankocht út it laach fan Romke Jorritsma, in broer 
fan Wybren. Sân kear preferent en de achtste stiet der miskien oan te 
kommen. De mem fan Afelien, Gerda is ek preferent. Dus fokfêst kin we 
wol stelle. Twix is al fan 2014 en ried yn Blauhûs nei in tredde plak by 
de bestgeande hynder ûnder Esther Hoekstra. Mei Afelien en har doch-
ter hat Rudy wol oan it embryo-spielen west, sa koe it barre dat yn ien 
jier trije neikommelingen stjêr ferkleare waarden, twa merjes en Twix.

sit ek noch net sa folle preferent 
bloed efter. De kombi mei Beart 
mei hy graach brûke. Hy hat it 
no trije kear dien en hat derfoar 
ek noch twa kear Take 455 brûkt. 
Uniek libbet noch en is fan 2006

Kar genôch by Rudy Rienstra 
We moatte mar stikem ôfwachts-
je hoe oft it komt, de seleksje is 
skerp en dat moat ek wol. Want 
men sjocht yn de fokkerij, dat de 
basis fan de fokkerij ek wat nauw 
is. Faaks soch je de selfde nam-
men werom kommen. Rudy giet 
gewoan troch mei syn dingen, 
syn dekstation en de hannel en 
net te ferjitten de fokkery. Der 
binne wer san acht hynders foal. 
Der is sied te krijen fan in seistal 
hynsten, dus kar genôch by Rudy 
op De Terpen yn Wommels. De 
handel lûkt wer wat oan, al bin-
ne de prizen noch net sa as it 
wie. Wat soe it moai wêze as der 
oer in jier yn elts gefâl ien eigen 
fokprodukt yn de Terpen stiet! 
De hynsten moatte harren  dizze 
simmer mar bewiize. As it goed 
útpakt, sjoche we se yn ‘e hjerst 
it Sintraal Undersiik wol yngean.   

De oare hynst, Wilko, is in Beart. Wilko is in bytsje lytser als Twix. De 
mjitstok seit 163 cm. Wilko komt út in Rindert stjermerje fan stam 40.  
De dekhynst Beart komt út it laach fan Nanne Osinga en fan de linige, 
sterke Jasper. Goed foar in soad moaie hynders. De mem van Wilko 
hjit Uniek fan de Terpen. Deze merje is berne yn Wommels mar de 
stam komt fia de beppe Zatinka W. (fan Feitse) by Yme Wiersma wei en 
noch wer in stap fierder sjogge we Jantina (fan Bendert). Dizze merje 
komt fan de âlde Bokke Vogelsang fan Murns. Rudy is wakker wiis 
mei it hynder mar wie wolris wat ûngelokkich mei har neiteam. Der 
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Tekst: Christina Dijkstra Foto: Johanna Faber

ben ze ervoor gekozen om hem via de 
hengstenkeuring aan te bieden. Hij had 
zich namelijk in een jaar tijd positief ont-
wikkeld en pakte het werk erg goed op. 
Het is een hengst met goede instelling 
en is makkelijk bewerkbaar. Ze hebben 
de hengstenkeuring dan ook als positief 
ervaren. In het verleden heeft Duiven 
wel eens vaker een hengst voor de keu-
ring gehad. Dat Timo zo ver is gekomen, 
vindt Duiven geweldig. Het is tenslotte 
een goed paard, waar wij in geloven. 

Het was wel een verrassing voor Wes-
ter dat Timo door was naar Leeuwar-
den. Timo was bij de eerste bezichtiging 
ziek en is via de nakeuring doorverwe-
zen. Wester zag Timo bij de tweede 
bezichtiging weer voor de eerste keer. 
Wester vond hem toen heel goed. 
Wester heeft de hengstenkeuring 
met veel spanning beleefd. Ook al 
is hij nu van een ander, de spanning 
blijft. Wester heeft het altijd een goed 
paard gevonden en hoopt dat hij 
dan ook de eindstreep haalt. Uit de 
hele lijn komen fijne sportpaarden.  

Bij Timo is het allemaal begonnen met 
de ster preferente merrie Suzanne B uit 
de bekende stam van Jan Bosma. Daaruit 
kwam stermerrie Tanja B een nakome-
ling van Reitse 272 die in eigendom was 
van Cees Breimer. Breimer fokte uit deze 
merrie een nakomeling van Ulke 338, 
de stermerrie Nynke van de Slothoeve. 
In die tijd kon Ulke 338 in eigendom van 
familie Wester, goedgekeurd worden op 
zijn afstammelingen. Dit was de reden 
waarom Wester Nynke als veulen kocht 
van Breimer. Nynke presteerde later goed 
in het tuigen en is dan ook in 2002 kam-
pioen fokmerries geworden. Haar doch-
ter, Friesia fan it Pompebled (v. Feitse 
293) is de moeder van Timo. Friesia fan it 
Pompebled heeft naast Timo, nog twee 
nakomelingen. Een stermerrie (v. Onne 
376) en een sterhengst (v. Maurits 437). 
Deze lijn kenmerkt zich aan het vele tuig-
bloed en grote aansprekende paarden.

Timo was een opvallend veulen en werd 
beloond met een eerste premie. Wester 
heeft een opfokbedrijf. Na 2 jaar haalt 
Wester zijn hengsten uit de opfok en wordt 
er een selectie gemaakt. Timo was in de 
ogen van Wester de beste van de groep.

Timo is als 2,5 jarige voor de hengsten-
keuring geweest. Maar helaas kwam hij 
niet eens door de 1e bezichtiging. Wester 
heeft dit nooit gesnapt, want het was toen 
al een heel mooi paard. Het enige wat 
hij zou kunnen bedenken, was dat Timo 
misschien wat rijper had moeten zijn. 
Eén maand na de eerste bezichtiging 
werd Timo verkocht. Westerwas het 
vertrouwen kwijt en dacht dat de in-

spectie geen paarden uit deze lijn wil-
den. Het jaar ervoor was namelijk volle 
broer Pieter hetzelfde overkomen. Die 
kwam als 2,5 jarige ook niet verder dan 
de eerste bezichtiging. Daarna is Pie-
ter naar de sterkeuring in Gaasterland 
geweest en maakten ze hem ster, met 
hele hoge cijfers. Wester besloot daarom 
hem nogmaals voor de hengstenkeu-
ring te doen, maar werd er wederom 
bij de eerste bezichtiging uit gegooid. 

De familie Duiven uit Hartwerd hebben 
de hengst Timo een paar weken na de 
eerste bezichtiging van Wester gekocht. 
Familie Duiven heeft een handelsstal en 
kopen regelmatig paarden van Wester. 
Ze vonden Timo direct al een aanspre-
kende hengst met een aparte manier 
van bewegen. Ook is Timo geen drager 
van waterhoofden en dwerggroei, dus 
dit maakt hem extra interessant. Afgelo-
pen augustus kon Duiven de hengst goed 
verkopen, maar heeft het niet gedaan. 
Hij had een afspraak met Wester om de 
hengst voor de sterkeuring te doen. Om-
dat Duiven vertrouwen in Timo had, heb-

T I M O FA N I T P O M P E B L Ê D
AANGEWEZEN HENGSTEN

Timo is een zoon van Maurits 437 en is geboren bij familie Wester in 
Tjerkgaast. Wester heeft al veel succes gehad met de fokkerij. We kennen 
hem dan ook als fokker van de goedgekeurde hengsten Maurits 437 en 
Walt 487 en nog altijd als eigenaar van de goedgekeurde hengst Ulke 338.
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Tekst en foto:  Johanna Faber

Met hoofdstelnummer 44, kwam de vierjarige Tjibbe fan Horp op maandag 27 
november 2017 voor de tweede keer voor ogen van de verrichtingsjury in Drachten. 
De zoon van Bartele 472 uit Teeuwis 389-moeder Ayda fan Horp kwam in 2016 ook 
op de eerste bezichtiging, mocht door naar de tweede bezichtiging maar haalde 
daarna de derde bezichtiging niet. Dit jaar kwam de hengst opnieuw naar de 
eerste bezichtiging. Opnieuw haalde hij de tweede bezichtiging, maar nu ook de 
derde en eveneens de volgende stap….hij mag door naar het Centraal Onderzoek!

T J I B B E  F A N  H O R P
AANGEWEZEN HENGSTEN

keuringsklaarmaken
ibop | wedstrijdsport

beleren | opfok

V.O.F. H&T de Boer | Stal fan de kadyk | Kadijk 14 | 8464 VK | Sint Johannesga  

Tsjalling de Boer: (06) 522 760 70 | info@stalfandekadyk.nl

www . s t a l f a n d e k a d y k . n l

“Een zeer goed gebouwde hengst met 
een jeugdige uitstraling, een scherp 
model zeggen we dan. In de kooi hadden 
we eerst onze twijfels. We zaten gisteren 
op tijd bij de Friesian Talent Cup. Hij 
werd hier derde en liet hij een goed 
bewegingsmechanisme zien. We waren 
verheugd dit ’s middags in de derde 
bezichtiging op de juiste manier weer te 
zien. Aan de hand komt hij meer op het 
achterbeen en heeft hij veel buiging in het 
spronggewricht. Hij draagt voldoende 
fokwaarde met zich mee. De stam is 
opgebouwd uit de hengsten Teeuwis 
389,  Fabe 348 en Hearke 254, ruim 
voldoende fokkerij dus. Hij mag het waar 
maken in het Centraal Onderzoek waarbij 
stap en gedragenheid aandachtspunten 
worden in zijn beoordeling” aldus 

verrichtingsjuryvoorzitter Harrie 
Draaijer over Tjibbe fan Horp. 
De vierjarige Tjibbe fan Horp is geboren 
bij J.P. Mensink uit Zweeloo. De hengst 
komt uit stam 70 en heeft eerst drie 
stermerries in de moederlijn en daarna 
drie ster-preferente moeders. Zoals 
Draaijer al aangaf is Tjibbe een zoon 
van Bartele 472 en volgen er in de 
moederlijn Teeuwis 389, Fabe 348, 
Hearke 254 en Romke 234. Tjibbe werd 
in 2017 nog aangeboden als eigendom 
van Friesenstal Manell uit Afferden, 
samen met Tsjalling de Boer uit Sint 
Johannesga. Inmiddels is daar een 
wijziging in gekomen. Tjibbe fan Horp is 
nu in eigendom van Tsjalling de Boer in 
combinatie met Hans en Bokje de Vries 
uit Wieuwert. “In de periode waarin de 

hengst in de Friesian Talent Cup liep heeft 
Tsjalling de Duitse helft overgenomen 
en ben ik er bij ingestapt” zegt Hans de 
Vries. “We ha it hynder wakker besjoen 
en Tsjalling seach der wol wat yn. De 
hynst liet sich ek goed sjen yn Sint Nyk by 
de dressuurwedstrijd” zegt Hans verder. 
“Ik fien it een heel mooi hynder, mei in 
moaie hôlle en in goed exterieur. Stap koe 
wol ietsje better. Soms is hy wat te gek. 
Der moat noch wat mear rest in komme, 
mar dan komt it wol goed. Hy kin hiel 
moai galopperen. It is ek in knuppel 
fan in hynder” giet de Vries fjirder. 
Hans de Vries fokte ook Waling fan 
Klaeiterp (Hessel x Lutger). Deze hengst 
zat ook in de tweede bezichtiging maar 
raakt daar eruit. “Van deze hengst heb 
ik ook nog een volle broer. Deze is in mijn 
ogen nog beter. Deze Bindert fan Klaeterp 
staat ook bij Tsjalling en we hopen deze 
hengst op de eerste bezichtiging van 
dit jaar aan te kunnen bieden. Van 
Alwin 469 heb ik ook nog een enter 
uit dezelfde moeder op stal. Wealtsje 
A. heeft ook een Alwin 469 gehad”.
Samen met Tsjalling hebben Hans en 
Bokje ook nog de hengst Teunis van 
Hilberalti staan. Deze Bartele x Rindert 
raakt er in het CO van 2017 vroegtijdig 
uit maar mag opnieuw instromen in het 
CO van 2018. “Van deze hengst zijn mijn 
verwachtingen groter. Deze heeft echt 
een hele mooie stamboom. De moeder 
van Beart 411 komt hierin voor” zegt Hans. 
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Tekst: Janny Bosma Foto: Johanna Faber

Sikke Leijendekker had al veel succes 
met zijn fokkerij uit stam 25. Wie kan de 
Kampioensmerrie  van Bendert,   Elscke 
(Model) zich niet meer herinneren. 
Met haar geweldige presentatie en dito 
bewegingen veroverde zij menig paarden-
minnend hart en was het een ‘pronkje’ 
van de Fokdag in Blauwhuis in die tijd.
Zij bracht helaas maar 3 nakomelingen 
en dat werd onder andere Amerins ster/
preferent die geweldig fokte. Zij bracht 
van Beart de merrie Marijke Amerins L. 
Zij is Kroon en Preferent. Daarna volgde 
Rinske L ook van Beart. Zij is inmiddels 
ook ster en preferent verklaard na de 
aanwijzing van Wilbert. Verder heeft 
Amerins nog twee sternakomelingen. 
Beide als hengst ster geworden. 
Eentje van Tije en eentje van Tsjerk.

Rinske L. kwam op naam van Ate en 
Anneke en ook de merrie Janke Ina. 
Rinske had inmiddels van Maurits 
een ster hengst en een ster sport elite 
hengst genaamd Hilbrand L. Ook van 
Stendert kreeg zij een merrie ster. 

Daarna begon de fokkerij voor Ate met 
Rinske L. Op advies van Age Okkema werd 
voor Michiel gekozen. Rastypische hengst 
die met de jaren nog steeds mooier wordt. 

Dat leverde het hengstveulen Wilbert 
op. Een mooi luxe veulen met goede 
bewegingen. Maar ja hengstveulens 
worden verkocht en dus ook Wilbert. 
Gebroeders van Manen kwam langs 
want de merrie Janke Ina had een jonge 
Hessel hengst aan de voet. Deze Hessel 
nazaat wilde van Manen maar wat graag 
hebben uit de eerste lichting, maar Ate zei 
je neemt ze allebei of geen. En zo kwamen 
ze beide in de opfok bij van Manen terecht.
Na Wilbert werd er een Alke hengstveulen 
geboren maar die lag enkele maanden 
later dood in het land. Vervolgens kwam 
het Nane merrieveulen Dina. Zij kreeg 
een eerste premie en werd op de CK 
Kampioen merrieveulens 2017! Het 
scheelde niet veel of ze waren te laat 
in de keuringsbaan gekomen en dat 
was zonde geweest. Ja, je moet het 
ook allemaal maar weten zegt Ate. Wij 
draaien nog niet zo lang mee. Soms ben 
je zo aan de beurt als je denkt nog best op 
tijd te zijn. Dina werd na de CK verkocht.
Rinske L krijgt ook dit jaar weer een veulen 
van Nane. De familie hoopt weer op een 
merrie. Dat wordt dan wel een blijvertje 
om later weer mee door te fokken.

Tijdens de eerste bezichtiging in 
Drachten zag Ate zijn fokproduct 

Ate en Anneke Leijendekker 
uit Witmarsum fokten deze 
zoon  van Michiel uit hun merrie 
Rinske L van Beart. Zij fokken 
nog maar een aantal jaren.
Na het overlijden van de vader 
van Ate, Sikke Leijendekker 
in 2014 zijn de paarden 
onder de kinderen verdeeld. 

W I L B E R T
AANGEWEZEN HENGSTEN

Wilbert terug. Een mooie hengst 
met een beste stokmaat van 1.65m.
De tweede bezichtiging heeft broer 
Otte gezien en Wilbert zette weer zijn 
beste beentje voor. Bij de derde ronde 
was Ate ook weer van de partij. Tja, 
het boerenbedrijf wat ze in maatschap 
hebben moet natuurlijk ook doorgaan. 
Ate was best gespannen voor die 
derde ronde maar het verlossende 
woord kwam; Wilbert gaat mee naar 
het verrichtingsonderzoek! De enige 
van de drie aangemelde jonge Michiel-
hengsten. Hij mag zich straks bewijzen. 
Ate ging zaterdag de ring in om het 
bijbehorende bosje bloemen in ontvangst 
te nemen. Anneke zat thuis voor de tv 
en had de kinderen verteld om vooral 
de tv aan te doen want heit komt op tv!
Jammer genoeg ging tijdens de felicitaties 
de uitzending van Omrop Fryslan naar het 
Faderpaard Friesian Proms terugblikken 
van de vrijdagavond. Dus geen huldiging 
gezien met Ate en Wilbert op tv.

Wie weet gaat Wilbert de verwachting 
waar maken en staat Ate, dan met 
Anneke de bloemen in ontvangst te 
nemen tijdens de Hengstenkeuring 2019!
Je eerste fokproduct zo terug 
te zien dat is toch geweldig.
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Wardy is een zoon van de hengst Hette 481 en 
is gefokt door de familie Bouma uit Nijland. 
Leuk om te weten is dat alle gefokte merries 
van familie Bouma eindigen op “n”. Wardy 
zijn moeder is de ster, preferente, prestatie 
merrie Annegjen, een dochter van Goffert 369. 

Annegjen is net haar dochter 
Ytsjen. Voor de meesten is Ytsjen 
geen onbekende, een fenomenale 
tuigmerrie. Annegjen wist ook 
nooit van ophouden en daarom 
heeft Bouma het besluit genomen 
om niet meer met haar te tuigen. 
Hij wou graag een plezierig paard 
aan haar overhouden. Een zus van 
Annegjen is Liskjen, een nakomeling 
van Reitse 272. Liskjen is de moeder 
van Gijsbert JD (v.Tsjalke 397), die 
samen met zijn eigenaresse Jeanet 
Dam goed presteert onder het zadel. 
Zo zijn ze afgelopen najaar Europees 
Kampioen geworden van de 7 jarige 
Friese dressuurpaarden. De moeder 
van beide merries is de model sport 
merrie Ynskjen een nakomeling van de 
hengst Feitse 293. Ynskjen is veel op 
concours uitgebracht. Fimmy Schreur, 
de dochter van familie Bouma en 
eigenaresse van Ynskjen was ereklasse 
tuigen en zijn maar liefst 2 keer 
kampioen fokmerries geworden. Dan 

heb je de moeder van Ynskjen de ster, 
preferente, prestatie merrie Rimkjen 
(v. Hearke 254), waar het voor Bouma 
allemaal mee is begonnen. Dit was 
een geweldige merrie, waar Bouma 
dan ook veel mee heeft getuigd. 

En wie zijn de broer en zussen van 
Wardy? Annegjen, de moeder van 
Wardy heeft 7 nakomelingen en 
zijn allemaal ster. De goedgekeurde 
dekhengst Maeije 440 (v. Beart 411) 
en sterhengst Tsjitse (v. Ulke 338). 
De model sport merrie Ytsjen (v. 
Ulke 338) die uitgebracht wordt in 
ereklasse tuigen. Ze heeft vier keer 
het kampioenschap fokmerries 
gewonnen en is Nederlands 
kampioen tuigen onder het zadel 
geworden. De kroonmerrie Gepkjen 
(v. Norbert 444), ze behaalde bij de 
ABFP test op alle onderdelen boven 
de 80 punten. Met deze merrie gaat 
Bouma elke week te mennen. Hij is 
erg wijs met deze merrie en kijkt er 

elke keer weer na uit om met haar 
te mogen mennen. Dan heb je nog 
de sterruin Mink (v. Maurus 441) en 
de merrie Pjirkjen (v. Maurus 441) 
die vorig jaar ster is geworden. Uit 
de gehele lijn komen goede, ijverige 
sportpaarden, ze zijn werkwillig en 
hebben veel go. Ze hebben een goed 
karakter en zijn fijn in de omgang. 

Wardy was een bijzonder veulen. 
Hij was nooit bang en kwam 
zelfverzekerd over. Wardy heeft 
vanaf veulen bij Hendrik Eppinga in 
de opfok gestaan. Als de hengsten 
2,5 jaar zijn, wordt er een selectie 
gemaakt welke keuringsklaar kunnen 
worden gemaakt. Wardy viel Bouma 
toen nog wat tegen, want hij was 
erg dik. Na een paar weken in 
training veranderde Wardy al snel. 
Het werd een heel mooi paard en 
had ook veel plezier in het werk. 

Op de eerste bezichtiging in Drachten 
liet Wardy een voldoende verrichting 
zien. De tweede bezichtiging ging 
wat minder voorspoedig. Wardy was 
alleen maar aan het galopperen en de 
jury lieten hem dan ook vrij lang in de 
kooi lopen. De twijfels sloegen toe bij 
Bouma, zou dit genoeg zijn? Het stukje 
wat hij aan de hand mocht draven 
deed Wardy wel heel goed. Het was 
een mooi paard in de kooi en gelukkig 
mocht hij dan ook door naar de derde 
bezichtiging. Deze derde bezichtiging 
was erg spannend, want er waren 
veel paarden die niet door mochten. 
Wardy mocht in de laatste groep in 
actie, dus de spanning sloeg steeds 
meer toe. Aan de hand liet hij zich goed 
zien, met een zeer positief achterbeen 
gebruik. Het verlossende woord was 
positief met mooi jurycommentaar. 
De hengst komt uit een bewezen 
stam met goede sport en fokpaarden. 
Wardy is een mooi type paard met 
een goede manier van bewegen. 
Wardy wordt nu rustig verder 
getraind en pakt het werk goed op.

Tekst: Christina Dijkstra Foto: Johanna Faber
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Wijlen Pieter Haijtema uit Heeg fokte uit de merrie Hiske Stal de Oergong 
(v. Maurus 441) het veulen Wesley Hiske H. Deze zoon van Haitse 425 is 
nu in eigendom van Germ Aise Bouma en Tsjalling de Boer. Als één van 
de weinige Haitse 425-zonen mag hij richting het Centraal Onderzoek.

de eerste bezichtiging heb ik hem 
ook voor de wagen gehad. Hij is 
altijd werkwillig, zonder streekjes. 
Als hij in het onderzoek komt dan 
weet ik zeker dat ze hier wat mee 
kunnen. Hij is mooi bewerkbaar” 
zegt Tsjalling over de hengst. 
Samen met Germ Aise Bouma 
gaan de heren het avontuurtje aan 
met deze hengst. Ze geloven er wel 
in. Het is erg spijtig dat Haijtema 
dit zelf niet meer kan meemaken. 
Tsjalling is ook positief over een 
volle zus van Wesley. Deze Taisa H. 
werd vorig jaar in Kronenberg op 
de keuring ster. “Dat vind ik echt 

De roots van Wesley Hiske H. 
liggen niet in de fokkerij van Pieter 
Haijtema maar gaan eerder terug 
richting de familie Frieswijk uit 
Huins. Wesley’s moeder, Hiske 
Stal de Oergong is een dochter 
van de welbekende Paike-T. 
Deze Paike-T is een dochter van 
Djurre 284. De merrie is ster, 
preferent en prestatie. Eén van 
de bekendste nakomelingen van 
Paike-T is waarschijnlijk KFPS 
stamboekhengst Tsjitse 387 (v. 
Brandus 345). Dochters Lutske 
v.d. Oergong (v. Faber 348), Elske 
Stal de Oergong (v. Haitse 425) 
en zoon Markus v.d. Oergong 
(v. Fabe 348) zijn alle drie sport. 
Wesley Hiske H. is dus gefokt door 
Pieter Haijtema. Na zijn overlijden, 
vorig jaar, zijn een aantal jonge 
dieren uit zijn fokkerij gekocht 
door Tsjalling de Boer uit Sint 
Johannesga. Daar zat deze Wesley 
Hiske H. ook bij. De jonge hengst 
is nu dus ongeveer een jaar op 
Stal De Kadijk. “Ik vond het steeds 
wel een mooie hengst maar toen 
we met zijn training begonnen 
kwam hij pas echt op je toe. Hij 
viel niet direct als eerste op in 
de groep maar hij wordt steeds 
mooier. Hij groeide er mooi in. De 
hengst moest wel veel leren. Hij 
bluft niet en heeft echt een goed 
karakter. Hij heeft ook nooit een 
misse  dag. Rond de periode van 

een superpaard”. Laat hij weten. 
“Een hengst met ras, correct van 
bouw en een stap die wat ruimer 
kan. In de kooi toonde hij een 
gemakkelijke en opwaartse manier 
van bewegen met souplesse en 
schoudervrijheid. Hij liet ook een 
hele goede galop zien. Hij komt 
uit een stamboekmerrie van 
Maurus 441, met daarachter de 
vaderlijn met Djurre 284, Bjinse 
241 en Ritske 202”. De hengst heeft 
niet hele hoge fokwaarden maar 
heeft voldoende compensatie 
hiervoor. De jury geeft Wesley 
Hiske H. een verdiende kans.  

Tekst en foto: Johanna Faber
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Tymen 503, de zoon van Tsjalle 454 uit de kroon- en 
sportmerrie Esoca fan Fjildsicht (v. Harmen 424) 
werd afgelopen december 2017 goedgekeurd voor 
de dekdienst. Zijn volle broer was even daarvoor 
naar de eerste bezichtiging geweest en mocht naar 
Leeuwarden. Hij ging er echter eruit!  
Maar.....de herkeuringsjury gaf hem wel groen licht,  
Ymte fan Wettersicht mag ook naar het Centraal 
Onderzoek!

Ymte fan Wettersicht is een fok-
product van Gert van Dijkhuizen 
uit Oosterzee en nu ook nog in zijn 
eigendom samen met zijn partner 
Margriet Griffioen. Het stel woont 
sinds 2014 op een fraai boerde-
rijtje aan de Buren in Oosterzee. Ze 
zijn onlangs lid geworden van onze 
fokvereniging maar al jaren liefheb-
ber en fokker van het Friese paard. 
Momenteel staan er ongeveer zes 

volwassen paarden bij hen op stal 
en een stuk of tien jongere Frie-
zen. De beide zijn grote liefhebbers 
van de ‘Fjildsicht’ lijn van de familie 
Wijbenga, waar ook Tsjalle 454 en 
Thorben 466 uit voortkomen. “De 
paarden uit deze lijn zijn allemaal 
sterk in hun achterhand en dat in 
combinatie met het gouden draad-
je. Het zijn heel werklustige paar-
den, ze houden nooit op. Ze gaan 

nog liever dood. Ze zijn ook hoog-
benig, hebben luxe, een sprekend 
hoofd, ze hebben front en een lang 
voorbeen “ zegt Gert enthousiast. 

Het feit dat er een volle broer van 
een reeds goedgekeurde dekhengst 
wordt doorverwezen is niet uniek 
maar gebeurd ook weer niet zo heel 
erg vaak. Merrie Pauline levert hier 
wel een voorbeeld van; zoon Reitse 
272 werd aangewezen en goedge-
keurd maar ook zoon Tys 274 werd 
dat. Dat uiteindelijk de ene wel een 
hele grote betekenis voor de fokke-
rij heeft gespeeld en de ander niet, 
geeft maar weer eens aan dat men 
nooit zeker weet hoe een hengst 
zal fokken en dat hengsten dus best 
een kans zouden moeten krijgen.
Ymte fan Wettersicht kreeg dus in 
eerste instantie een nul op het rekest 
richting de derde bezichtiging. De 
jury omschreef haar oordeel als volgt: 
“Een fraaie voorhand, wat gezonken 
in het middenstuk. Ruim voldoende 
stappend. In zijn manier van bewe-
ging heeft hij wel techniek, zou wel 
ietsje meer oprichting kunnen tonen. 
Hij mag ook ietsje meer correctheid 
in het beenwerk hebben”. De reden 
waarom Ymte voor de herkeuring 
werd aangeboden is duidelijk: “De 
hengst had in Leeuwarden koorts en 
liet zich niet goed zien. Hij was wat 
zwaarmoedig en zweterig. De keus 
om hem te laten herkeuren was daar-
om makkelijk. Tijdens de herkeuring 
liet hij zich wel goed zien en was hij 
wel mooi opgericht. Hier zei men 
niets over het middenstuk en was 
zijn beenwerk goed. Hij had een goe-
de presentatie met een flitsend ach-
terbeen. ‘We nemen hem mee’ zei 
de jury”, aldus Gert van Dijkhuizen. 

Tekst en foto: Johanna Faber

Het volle broertje van.......
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“Thijmen werd in Kortenhoef geboren. 
Ik woonde daar toen nog en Gert 
woonde toen bij mij in. Gert had de 
moeder Esoca fan Fjildsicht hier op stal. 
Ik weet nog goed dat we allemaal bij 
de geboorte van Thijmen waren. Het 
veulen is vernoemd naar zoon Thijmen. 
Toen het veulen twee dagen oud was 
en over het erf liep, stond mijn vader 
voor het raam. Ik zie hem nog staan. Hij 
klopte op het raam en riep ‘dit is een 
hele beste’ en stak zijn duim op. Ik moest 
bij de goedkeuring van Thijmen dan ook 
eventjes huilen toen ik op dat moment 
aan mijn vader dacht” zegt Margriet, 
herinnered aan het inmiddels overleden 
vader. 
 
Kampioen 
“Thijmen kreeg als veulen op de keuring 
in Kootwijk een eerste premie. In die 
periode zijn we ook verhuisd naar 
Oosterzee. Age Okkema vroeg of wij het 
veulen ook naar de Centrale Keuring 
wilden doen. Hij vond het een goeie. 
Thijmen werd toen kampioen bij de 
hengstveulens. Daarna is Thijmen in 
Tsjerkgaast in de opfok gegaan”. 

Puppy 
“Toen de hengst uit de opfok kwam was 
hij een nogal ielig beestje. Echt een kleine 
puppy. Age begon hem te trainen en hij 

bleef steeds maar meer vooruitgaan. 
Toen hij naar de eerste bezichtiging zou, 
was hij niet fit. Hij had iets met zijn kies. 
Hij is toen naar de nakeuring geweest en 
werd aangewezen. Sindsdien is hij zich 
steeds positief gaan ontwikkelen. Dat hij 
naar het CO moest, daar was ik al heel 
blij mee, niet wetende wat voor lange 
weg we nog te gaan hadden”.
 
Positief advies 
“In Exloo ging hij ronde na ronde verder. 
Ik durfde niet te ver vooruit te denken 
en durfde het ook niet te geloven. 
Tijdens een van die dagen kregen we al 
een positief advies. Thijmen mocht het 
zadelexamen doen. Judith Pietersen zat 
tijdens het zadelexamen op hem. Hij 
liet zich goed zien. Daarna moesten we 
het kamertje in, Gert, Age en ik, lopend 
achter Ids aan. Dat was zóóó spannend 
joh! Mijn hart bonkte in mijn keel. Ik had 
al maanden slecht geslapen. Gert was 
rustiger, maar in dat kamertje hadden 
we het bijna niet meer.  Gelukkig kwam 
het hoge woord er vlot uit en mocht hij 
door naar het aangespannen deel”.

Kiezen van naam moeilijker 
Tijdens een proefexamen van het 
aangespannen deel kwam Harrie 
Draaijer naast me staan en zei: “Even 
over jullie hengst....’, jeetje wat schrok ik 

toen hij daarmee begon, maar daarna 
zei hij dat Thijmen  mee mocht voor het 
examen. Echt vreselijk, zulke spannende 
momenten. Het aangespannen 
examen deed hij goed, toen was het 
ietsje minder spannend om naar dat 
kamertje te gaan. Toen we daar binnen 
waren werden we direct gefeliciteerd. 
De keuze voor het kiezen van de naam 
was moeilijker voor ze geweest dan 
het goedkeuren van de hengst” zegt 
Margriet. Het gezin had graag gehad 
dat de naam Thijmen zo gehandhaafd 
bleef maar helaas kregen ze daarvoor 
geen toestemming en is het uiteindelijk 
Tymen geworden. 

Verkoop 
Inmiddels zijn we een paar 
maanden verder en zijn er de nodige 
ontwikkelingen. Gert en Margriet, 
die de hengst steeds samen met 
Age Okkema hebben gehad, hebben 
gezamelijk besloten de hengst te 
verkopen. De hengst zou bij Age op 
het station concurrent worden van zijn 
eigen vader maar ook van zijn halfbroer 
Jehannes 484. Er was al in een eerder 
stadium belangstelling voor de hengst 
en uiteindelijk hebben de gebroeders 
van Manen de hengst gekocht. De 
hengst past daar mooi bij de Beart 411 
en Norbert 444 merries. Dekstation 
Gaasterland van Hendrik en Martine 
Eppinga heeft zich inmiddels ook bij 
de hengst ingekocht! Gert en Margriet 
hebben het hoofdstuk dicht gedaan, 
maar zo voelt het niet helemaal. “De 
hengst zal altijd iets specieaals voor ons 
hebben. We zullen zijn veulens ook zeker 
volgen” besluit Margriet.  

Tekst en foto’s: Johanna Faber

Ronde na ronde kwam de hengst Thijmen van ‘t Glinde peert (Tsjalle 454 x 
Harmen 424) verder. Van eerste bezichtiging tot uiteindelijk goedgekeurd 
hengst. Margriet Griffioen vertelt hoe zij deze ‘slopende’ periode beleefde!
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Tymen 503 met Gert, Margriet, Thijmen & 
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Esoca fan Fjildsicht, de moeder van Tymen 503

Steengoed de be
ste!

Spikerboor 2
8491 PA Akkrum

Telefoon: 0566-651575
Fax: 0566-651527
info@dambeton.nl

* Gebruikte hardhouten schotten
* Golfplaten diverse kleuren o.a. grijs, 
   rood en zwart in 1e en 2e keus
* Betonplaten nieuw en gebruikt 
   (leggen vanaf de vrachtauto mogelijk) 
* Keer-/Sleufsilowand diverse hoogtes 
   e   eventueel geplaatst)
* Megablokken
* H-blokken

* Kanaalplaten 2e keus o.a. voor 
   damleggers en verharding
* Bouwstaalnetten en staven
* Rubber op rol diverse breedtes 
   o.a. verharding en sleufsilovloeren
* (Sier)bestrating; nieuw, restpartijen 
   en 2e    en 2e keus voor erfverharding of 
   tuin/terras
* Diverse soorten grind, vulzand en 
   metselzand
* Tempexplaten 2e keus diverse diktes
* Duikers in staal en beton
* Stalen balken tot 16 meter lang

Meer handel kunt u vinden op 
www.dambeton.nl

Betonmortel uit eigen 
betoncentrale, ook op 
zaterdag te leveren!!













35M E I D I E L I N G S B L Ê D  MAART 2018

F R I E S I A N  T A L E N T  C U P
THIRSA FAN JENTSJES PLEATS EN TJEERD VAN DIPHOORN SPIEL JE HAADROL

Twa kampioenen út ús fokgebiet
De “Friesian Talent Cup” is dit 
jier by de merjes wûn troch Thir-
sa fan Jentsjes Pleats ûnder Iris 
Vinckx en Tjeerd fan Diphoorn 
ûnder Jacob van der Heide wûn 
by de hynsten en runen. 
By de merjes wie de striid yn de 
heale finale en finale fan’t jier 
tige spannend. Thirsa luts oan it 
langste ein en wûn yn Ljouwert. 
Sjuerylid Kim Jacobi neamde 
Thirsa in rûge diamant. “De mer-
je stapt hiel suver en hat yn draf 
in soad hâlding en schwung. Yn 
de galop hat sy in protte technyk 
en hâlding. Fan har ferrommin-
gen krigen wy gewoan pikefel, 
sa goed”. Dizze stjermerje fan 
Jentsje de Groot út Hylaard is 
gjin ûnbekend hynder; as twinter 
waard sy jongereinkampioen yn 
Blauhûs en op de fokdei yn 2017 
waard sy netsjes stjer mei in ear-
ste preemje. 
It beleren en riden mei Matty 
Postma gong knap, neffens De 
Groot. De meikursisten fan “be-
oardielen twa” joegen De Groot 
it lêste triuwke om de merje oan 
te melden foar de FTC. “By de se-
leksjewedstriid yn Balkbrug ried 
Matty Thirsa en joech de sjuery 

al oan dat it hynder potinsje hie. 
Foar de heale finale woe it net 
hielendal en doe hat Iris Vinckx 
Thirsa riden. Iris en Matty ha-
wwe der in protte oan dien om 
Thirsa sa fier te bringen. Yn de 
finale moast Iris mei Tirsa as lê-
ste de baan yn, Thirsa rûn gewel-
dich! En dan ek noch kampioen 
wurde, dat docht je wol wat”, 
fertelt De Groot grutsk. 
De Groot omskriuwt syn Thirsa 
as “in hynder mei in eigen wil, 
oansprekkend, oanhinklik en 
ien dy’t foar dy wurkje wol”. De 
merje is no foal fan Jurre 495 
en kin ein maart smite. Stâl De 
Mersken hat in dekking beskik-
ber stelt foar de FTC-kampioen, 
hokker hynst De Groot brûke 
giet dat is noch net wis. Foar 
de takomst fan Thirsa neamt De 
Groot dat Matty har mooglik yn 
de rubryk Bestgeand rydhynder 
op de fokdei riden sil, wol hy be-
sykje om har kroan te krijen en 
mooglik in IBOP foar de karre 
rinne litte. 

Op it tredde plak kaam stjermerje 
Vienne fan Fallingasate mei Deb-
by de Graaf. Dizze Epke-dochter 
is fokt troch de famylje Timmer 

út Ferwâlde. By de merjes moch-
ten ek Vajen T Horsea (h: Tymon 
456, fokker frou Irik út Koarn-
wert) mei Isabelle Vroomans en 
kroanmerje Tialda fan Berltsum 
(h: Bartele 472, fokker Meine 
Schiphof út Berltsum) mei Lisan-
ne Veenje de finale riden. 

By de hynsten en runen waard 
mei 81 punten ferrichtingshynst 
Tseard fan Diphoorn , foarsteld 
troch Jacob van der Heide kam-
pioen. “In hiel oansprekkend hy-
nder, goed bewurkber en hy rint 
moai yn balâns. De stap is goed 
troch it lichem. De draf is moai 
gedragen en mei folle technyk. 
De galop hat in soad sprong en 
technyk en hy liet hiel goeie fer-
rommingen sjen”, neffens Kim 
Jacobi. Tjeerd van Diphoorn is in 
rastypyske soan fan Alke 468 en 
stjermerje Nienke van Diphoorn 
(h: Folkert 353). 
By de top acht hearde ek Wen-
dy Okkema mei Tjalling fan de 
Klaster en Ulke-soan Ulco mei 
Thea Dijkstra. Tjalling is in Thor-
ben-soan fokt troch Mous út 
Himmelum. De fokker fan Ulco is 
Jelle Bouma út Nijlân.

Tekst: Anke Noordmans Foto’s: Johanna Faber

Dizze winter hawwe  in protte kombinaasjes, 
eigners en fokkers wakker harren bêst 
der op dien om harren hynders goed út te 
bringen yn de sport. Yn jannewaris op de 
hynstekeuring wie de finale fan de “Friesian 
Talent Cup”; febrewaris wie de moanne fan 
de Indoor Kampioenskippen 2018 Fryslân 
en de finale fan de KFPS Indoor kompetysje.

WEDSTRIJDPRAAT DRESSUUR EN MENNEN

“Veulens van Julius 486 
maken een 

uitstekende indruk”  
Phryso december 2017

Julius 486 Sport
Norbert x Beart

Verrichtingstopper 2014 met 
hoogste punten ooit (89/89/93)

 Zeer hoge exterieur index

Frozen Semen available 

SBH-Horses

Sjoerd Meekma 
Leise Leane 12
8572 WH Rijs (Friesland) 

mob +31 6 20 40 92 41

info@sbhhorses.com
www.sbhhorses.com

Kwaliteitspaarden in alle disciplines.

Caballos de alta calidad de differentes años 
y disciplinas.

Quality horses in various disciplines and ages.

多项受训，各年龄层的高品质马匹
丰富的世界运输经验

Qualitätspferden für verschiedene Diziplinen 
und Altersgruppen.

18.012_SBH adv Phryso Julius2018.indd   1 18-02-18   19:42

Thirsa fan Jentsje’s pleats mei ridster Iris Vinckx en de fok-
kers, de familje de Groot út Hilaard
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ROMMERT 498 WINT MENNEN KLASSE M

S U KS E S S E N FOA R W E N DY O K K E M A

Menkampioenen
Op freed 16 febrewaris is de finale fan 
KFPS-sportkompetysje ferriden yn de 
moai oanklaaide bak yn Sonnegea.   
Yn de klasse B waard Baukje van der 
Weide twadde mei Norbert-dochter 
Steffie fan Weideshiem foar de karre. 
It fiifde plak wie der foar Willemien 
Wink mei har Maaike Wealtsje W., in 
stjerdochter fan Dries 421. 
Pieter Okkema hie in goeie jûn, hy 
waard útroppen as M kampioen mei 
syn eigen hynste Rommert 498 (h. 
Norbert 444). 
Yn de klasse Z wie it fjirde plak foar 
Linda Wester-Visser mei Hovenier-
wester Aalwina. It twadde plak fan de 
ZZ wie foar Tineke Hettinga mei Arjen- 
dochter Theunie. 

Yn it wykein fan 17 en 18 febrewaris 
binne ek de dressuerkampioenskip-
pen fan de KFPS sportkompetysje 
riden. Tige bliid wie Wendy Okkema 
mei har Stal Okkema’s Eos. As kom-
binaasje waard sy PSG kampioen mei 
61,54 prosint. Eos is in njoggen-jierri-
ge sporthynst fan Olgert 445 fan de 
famylje Okkema. Ein oktober 2017 
hat de kombinaasje har debút mak-
ke yn de Prix Sint George (62,83 %, 
4e plak) en rieden hja op ‘e nij in tige 
goede proef. 
Yn de ZZ-ljocht behelle Harmina Hol-
werde it twadde plak mei Esther fan 
‘e Sjongedyk. Dizze rastypyske kroan- 
en sportmerje fan Loadewyk 431 is 
fokt troch Frans Hettinga. Henny Rof-
fel hat de leie fan Wytse 462 oernom-
men fan Bobbie Ydema. Yn de klasse 

Z2 ried Henny dizze dekhynst fan de 
famylje Kruis nei it fiifde plak, foar ús 
redaksjelid Christina Dijkstra mei har 
lúkse stjerhynst Yp fan Vels (h: Beart 
411). 
De 8-jierrige sporthynst Izaak fan de 
Klaster, fokt troch Obe Mous, waard 
troch Sietske Brouwer nei it fjirde plak 
yn de Z1 riden. De lúkse acht jierrige 
stjerhynst Izak fan d’ald Loop is mei 
syn amazône Ingeborg Klooster M2 
kampioen wurden. Dizze Pier-soan is 
fokt troch Willem de Boer út Achlum 
en no yn eigendom fan Van Buuren út 
Gouda. Njonken Yp fan Vels hie Chris-
tina Dijkstra noch in hynder meinom-
men; mei har stjerhynst Jort O. waard 
Christina twadde efter Ingeborg. De 
7-jierrige Jort is in soan fan Maurits 
en fokt troch P. Osinga út Jiskenhu-
zen. Efter kampioen klasse B Sandra 
de Groot mei Tys T. van Sessing waard 
Laura Dijkzeul mei har Redbad W. (h: 
Thorben 466) twadde. De famylje 
Wind út Pingjum hat dizze takomsti-
ge dressuer topper fokt. It njoggen-
de plak wie foar Pietie van den Berg 
mei Pietie fan Wolsum (h: Tsjalle 454) 
folge troch Leslie Agricola mei Nor-
bert-dochter Mintsje Z fan Sleat. 

Klaproaske Blomke B
In prestaasje dy’t ek noch efkes 
neamd wurde moat, is de menkar-
riêre fan de stjermerje Klaproaske 
Blomke B mei Age Okkema. Sa as te 
ferwachtsjen troch har namme is sy 
fokt en yn eigendom by de famylje 
Bosma út Makkum. Hja is in earste 
preemje stjer en sport-dochter fan 
Stendert. Ferline jier hat Klaproaske 
in merjefôle fan Nane krigen en no 
yn 2018 ferwachtet sy ein april in fôle 
fan Jehannes. Janny Bosma hat yn ‘e 
holle om har dit jier nei de keuring 
te dwaan mei hooplik in kâns op it 
kroan- of modelpredikaat. 

Op de Fryske Kampioenskippen Indoor yn Snits, 
wie it tredde plak yn de klasse L2 foar Wendy 
Okkema mei har stoere Stal Okkema’s Rudmer. Dizze 
5-jierrige stjerhynst is in soan fan Michiel 442 en 
yn eigendom fan de famylje Okkema út Britswert. 
In hiele moaie prestaasje fan dizze kombinaasje.

Tekst: Anke Noordmans Foto’s: Johanna Faber

WEDSTRIJDPRAAT DRESSUUR EN MENNEN
 
 
 
 

Slagerij M. de Boer 

           De zelfslachtende slager! 

              Het adres voor al uw: 

-  Huisslachtingen 

-  Barbecues 

                  

Voor inlichting: 

 

 

 

       

       

     

 

 

www.slagerijmdeboer.nl 

info@slagerijmdeboer.nl 

 
 

Stal Okkema’s Eos (h. Olgert 445) mei Wendy Okkema, winner lichte tour, PSG yn Sonnega
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Daar waar Henk Hammers vorig jaar 
een hele sterke troef had in Joppe 
van Nienke Schrale had hij dit jaar 
een tweetal nieuwe paarden mee. 
Bij de hengsten/ruinen zonder enige 
ervaring was dit Bommelsteyn’s 
Quint (v. Wolfert 467) en bij de 
merries had hij de reeds bekende 
Bommelsteyn’s Swaen (v. Alwin 
469) mee. Deze merrie was al heel 
succesvol achter Ytsjen (v. Ulke) van 
Jelle Bouma bij het kampioenschap 
merries voor de sjees in Buitenpost, 
maar ze schitterde ook op de 
Centrale Keuring. De merrie bleek 
in deze indoorcompetitie met 
wedstrijden in Exloo, tijdens het 
CO-eindexamen, in Zuidbroek en 
ook in Leeuwarden, tijdens de 
hengstenkeuring onverslaanbaar. In 
de finalewedstrijd blonk ze opnieuw 
uit. In houding en beweging is 
ze sterk. Qua achterbeengebruik 
scoorde ze ook net eventjes beter 
dan haar concurrenten waaronder 
titelverdediger Merle van de 
Waelhoeve (v. Uldrik 457) met 
Marcel van Bruggen, die nu tweede 
werd. 
 
Jonge  jongens aan het werk 
Dit jaar was de opgave voor 
hengsten en ruinen dusdanig 
groot dat er besloten kon worden 

de groep te splitsen in een groep 
oudere danwel iets ervarenere  
hengsten en een groep jonkies. 
In deze laatste groep reeds ons 
lid Pieter Okkema de Tsjalle 454 
-nazaat Thoran van de Noeste 
Hoeve (uit de merrie Frederike W 
. van Beart 411, uit het lijntje van 
Sietse Wind, Pingjum).  Thoran 
heeft tuigpotentie en heeft in 
deze competitie veel geleerd. Hij 
eindigde uiteindelijk als   derde. Het 
meeste talent kwam uiteindelijk 

naar voren bij Sietse fan ‘e Alde Ryd 
(v. Maurus 441) . Een fokproduct 
van  Daan Pootjes van Terschelling.  
Sietse werd in de competitie 
gereden door Nanning Lemstra .  
 
Jelle van der Weide vormde met 
Egberdina’s Arwyn (v. Doaitsen 
420) een nieuwe combinatie en 
deed goed in mee. Hoewel de strijd 
bij de young riders wisselend was 
en ook concurrenten hoge ogen 
gooide pakte Jelle in de finale toch 
de beste punten en zette de rubriek 
naar zijn hand.

Nane 492 oppermachtig  
Van meet af aan wist de Wimer 
461-nakomeling Nane 492 zich 
uitstekend te presenteren en 
won hij elke keer wanneer hij 
startte.  De ervaren rubriek won 
hij maar uiteindelijk pakte hij 
ook de overall finale in Sonnega 
en gaat hij hopelijk ook outdoor 
mooie dingen laten zien. 

Tekst en foto: Johanna Faber

De uitbreiding van de KFPS sportcompetitie met de 
tuigtak is in het seizoen 2016-2017 goed bevallen 
en kreeg afgelopen wintermaanden een vervolg. 
Ditmaal kon in vier rubrieken worden gestreden 
in de competitie en kreeg Joppe (v. Maurus 441) 
met Henk Hammers in Nane 42 (v. Wimer 461) met 
Sybren Minkema een zeer waardige opvolger.

N A N E 492 WAA R D I G O P VO LG E R J O P P E
JELLE VAN DER WEIDE BESTE YOUNG RIDER

WEDSTRIJDPRAAT  TUIGEN

Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren (Gld.) Entrance Goorsteeg 25
tel.: (0031)318-483284, e-mail: dekstation@denieuweheuvel.com

www.denieuweheuvel.com

Please contact us and receive all information about our wide selection of 
high quality Friesian stallions, frozen semen and reservations.

TIEDE 501TIEDE 501TIEDE 501

SIPKE 450SIPKE 450SIPKE 450

JOUWE 485JOUWE 485JOUWE 485

TJEBBE 500TJEBBE 500TJEBBE 500

EPKE 474EPKE 474EPKE 474

GERBEN 479
GERBEN 479
GERBEN 479

HETTE 481HETTE 481HETTE 481

ULDRIK 457
ULDRIK 457
ULDRIK 457

OMER 493OMER 493OMER 493

ALWIN 469ALWIN 469ALWIN 469

HENGSTENSHOW 2018 
2e Paasdag 2 april 12.00 uur

CH LUNTEREN 2018
Zaterdag 5 mei 12.00 uur Jelle van der Weide met Egberdina’s Arwyn (v. Doaitsen 420), winnaar van de rubriek Young Riders
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U I T N O D I G I N G L E D E N V E R G A D E R I N G

LEDENVERGADERING

It Heidenskip, Ursuladijk 14 
in open landschap gelegen boerderij (1913), met 
bedrijfsopstallen op ca. 5.500 m2 eigen grond

Jutryp, Riperwei 26 
voormalig melkveebedrijf, stelpboerderij met 
diverse bedrijfsopstallen w.o. jongveestal en 
ligboxenstal incl. inrichting, paardenstalling en 
werktuigenberging

Herbaijum, Miedleane 2 
kop-hals-romp boerderij, ligboxenstal, aange-
bouwde veestal, loods, schuurtje, kuilplaten, erf en 
ondergrond groot 5.510 m2

Meer info: www.brandsma-og.nl

 

Algemene ledenvergadering

Wanneer: Vrijdagavond 23 maart 2018 

Waar:  Café de Freonskip, Blauwhuis 

Aanvang: Ontvangst 19.45 uur

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken/notulen ALV 2017
3. Financiën
4. Jaarverslag/kampioenen
5. Bestuurszaken  

(bestuursverkiezing, contactcommissie, redactie)
6. Fokdagen 23 en 25 augustus 2018
7. Fokkerijzaken
8. Rondvraag

Na afloop van het officiële 
programma zal Frenk Jespers 

(hengstenkeuringsjury) 
ons meer vertellen over              

“Het ideale dressuurkontje” 
Hij vertelt ons hoe de ideale 

achterhand van ons paard eruit 
ziet en functioneert.
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JAARVERSLAG 2017 JAARVERSLAG 2017

J A A R V E R S L A G  2 0 1 7  F o k f e r i e n i n g  ‘ I T  F R Y S K E  H Y N D E R ’

Het jaar 2017 is in alle opzichten een 
succesvol jaar geweest voor onze 
fokferiening ‘It Fryske Hynder’. Vele 
geslaagde activiteiten en vele behaalde 
successen rondom ‘us Swarte Goud’. 

2017 startte met een algemeen 
kampioen, een kampioen oudere 
hengsten, een kampioen jongere 
hengsten en een bekroonde fokker. 
Het jaar werd afgesloten met vier 
goedgekeurde dekhengsten, waarvan 
er een deel uitmaakt  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 
al deze mooie momenten!

We nemen u in vogelvlucht 
mee door het jaar 2017: 

 
DE PAARDEN

KFPS Hengstenkeuring, januari 2017
De uit ons fokgebied afkomstige hengst 
Jurre 495 zette in Leeuwarden niet alleen 
het kampioenschap jonge hengsten 
op zijn naam, maar werd ook nog eens 
uitgeroepen tot algemeen kampioen. Het 
kampioenschap oudere hengsten werd 
op naam gezet door de hengst Mewes 
438.

Tevens werd tijdens dit evenement 
bekend gemaakt dat Pieter en Tiety 
Okkema uit Witmarsum de titel Fokker 
van het Jaar 2016 in ontvangst mocht 
nemen. Een prachtige bekroning op alle 
fokkerijsuccessen van hun stal De Noeste 
Hoeve.  

Fokdag Sint Nyk, 24 augustus 2017
Het was een mooie zomerse dag en de 
keuringsbanen bij De Oorsprong lagen er 
weer prima bij.  De resultaten waren naar 
volle tevredenheid:
Zes van de achttien driejarige merries 
behaalden het sterpredikaat, waarvan 
twee met een eerste premie. Bij de groep 
vier jaar en oudere veulenboekmerries 
behaalden twee van de zes het 
sterpredikaat. Marije fan Hylpen kreeg 
een eerste premie opgespeld bij de groep 
vier tot  en met zesjarige stermerries. 
In de groep van de oudere stermerries 
waren er zelfs drie eerste premies. Acht 
hengstenveulens en vijf merrieveulens 
ontvingen een eerste premie. 

Fokdag Blauwhuis, 28 augustus 2017
Het terrein lag er weer schitterend bij. 
Dertien van de drieëntwintig driejarige 
behaalden het felbegeerde sterpredicaat, 
waarvan vier met een eerste premie! 
De jeugdrubrieken waren gevuld met 
kwaliteitspaarden uit ons fokgebied. 
Bij de oudere stermerries kregen er 
zeven een uitnodiging voor de Centrale 
Keuring. Tien hengstenveulens en zeven 
merrieveulens ontvingen een eerste 
premie. 
Het keuren verliep vlot en monde uit 
in een spectaculaire kampioenskeuring 
met mooie, ruim bewegende veulens en 
sterke kampioenen. Trees van de Marne 
werd deze dag de Algemeen Kampioen. 

In het middagprogramma was 
er een schitterende show van de 
shetlandermenclub Lyts mar krigel. 
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. De 
schitterende rubriek tweespan voor de 
sjees zorgde voor een mooie afsluiting 
van een zeer geslaagde 66e Fokdei. 
Tijdens het afsluiten gaf inspectielid 
Sabien Zwaga dan ook aan dat 
Blauwhuis zich de beste van dit jaar mag 
noemen.

Afsluiting 2017
Zaterdag 9 december kregen in totaal 
vier Friese hengsten een dekvergunning 
toegekend. Eén van deze hengsten heeft 
een fokker en eigenaar die lid is van 
onze fokferiening. Het betreft de hengst 
Thijmen van ’t Glinde Peerd (Tsjalle x 
Harmen) die nu door het leven gaat als 
Tymen 503 van de familie Dijkhuizen- 
Griffioen. 

(voor en door) DE LEDEN

Winteractiviteit, februari 2017
Harrie Draaijer en Sabien Zwaga gaven 
onze leden, die met velen aanwezig 
waren, een clinic beoordelen van 
verschillende nakomelingen van een 
drietal hengsten. De aanwezige paarden 
waren afstammelingen van de hengsten 
Wytse 462, Alke 468 en Tonjes 459. 

Algemene Ledenvergadering, maart 2017
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.  Aftredend en 
herkiesbaar in de contactcommissie 

Blik op de toekomst

Er wordt door iedere serieuze Friese 
paardenliefhebber hard gewerkt om 
in het verleden behaalde successen te 
evenaren of zelfs te overtreffen. Dagelijks 
zijn al onze leden actief met de Friese 
paarden, dat is wat ons bindt. 

We hebben gezamenlijke ambities 
met ons ‘Swarte Goud’. En we doen 
met zijn allen wat er voor nodig is. Van 
het schoonmaken van stallen tot het 
optimaliseren van trainingsarbeid en van 
het uitpluizen van stamboeklijnen tot het 
doorrekenen van kostenplaatjes. 

Fokferiening ‘It Fryske Hynder’ is trots 
op zoveel ambitie en nijverheid, die zich 
al 66 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!

dit jaar, is Klaas Mous. Hij geeft aan een 
tweede termijn nog graag te doen en 
wordt herkozen. Wietse Prins uit Sint 
Nyk is bereidt gevonden om Eldert Piek 
te ondersteunen in zijn werkzaamheden 
voor de Fokdag in Sint Nyk. Hiermee 
treed hij toe tot de contactcommissie. 
Hindrik Kuiper gaat voor zijn tweede 
termijn als vice-voorzitter, hij plakt 
daarmee nog eens vijf jaar vast aan zijn 
huidige bestuursperiode.

De avond werd aangekleed door 
Sabien Zwaga, inspecteur KFPS, die de 
keuringsresultaten van de voorgaande 
seizoenen met ons deelde evenals de 
huidige werkwijze van de inspectie.

Excursie, maart  2017
Dit jaar stond een bezoek aan Stal 
Chardon en de Hengstenshow van Stal 
de Mersken op het programma. We 
spreken van een geslaagde excursie met 
een super ontvangst op de beide locaties. 

Tuigclinic, april 2017
Harry van Middelaar gaf onze leden, 
die met velen aanwezig waren, een 
vrijdagavond lang inkijk op het trainen 
van zijn tuigpaarden.

Veulenbeoordelen, juni 2017
De gezamenlijke studieclubs waren in het 
kader van het jaarlijkse veulenbeoordelen 
te gast bij de familie Kuiper in Easterein. 
De veulens werden beoordeeld door 
KFPS inspectieleden Jaap Boersma en 
Piet Bergsma. De opkomst was prima en 
is er onderling weer veel visie en kennis 
uitgewisseld. 

Feestavond, november 2017
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 werden de 
aanwezigen vermaakt door Folkert 
Sybrandy. Hij vertelde het levensverhaal 
van Tsjerkje fan de Kliuw en haar broers. 

HET BESTJOER

Het bestjoer van de fokferiening is 
ambitieus en actief. Als bestuur zijn we 
naast de reguliere bestuurszaken belast 
met de organisatie van de fokdagen, 
winteractiviteit(en), de excursie en de 
algemene ledenvergadering. Al deze 
zaken worden in samenwerking met het 
brede bestuur (de contactcommissie) 
uitgevoerd.

Het afgelopen jaar hebben we zes keer 
vergaderd. In deze vergaderingen zetten 
we ideeën en wensen om in concrete 
acties, vinden hieromtrent de nodige 
voorbereidingen plaats, zoeken we naar 
oplossingen voor knelpunten en tot slot 
evalueren we onze inspanningen. 

We zijn een spreekbuis richting het KFPS. 
Signalen worden doorgeleidt naar het 
KFPS, we proberen het stamboek naast 
de ledenraad ook vanuit de fokvereniging 
scherp te houden.

Het jaar 2017 is in alle opzichten een succesvol jaar geweest voor onze fokferiening ‘It Fryske 
Hynder’. Vele geslaagde activiteiten en vele behaalde successen rondom ‘us Swarte Goud’.
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Tekst: Anke Noordmans Foto’s: Johanna Faber

Troch it Brede Bestjoer waarden alle leden op freed fjou-
werentweintich novimber 2017 in moaie feestjûn oan-
bean yn de ferboude grutte seal fan kafee De Freonskip 
yn Blauhûs. By it ynkommen krige elkenien kofje of tee 
en gebak en koene jo de grutte fotopresintaasje fan ús 
moaie fokdagen besjen. De opkomst foar dizze jûn wie 
boppe ferwachting, der moasten stuollen by set wurden.

fan de Lege Geaën fan Thys Fopma 
wie reservekampioen. Ek wiene der 
buorden foar de fôlekampioenen: 
Ewout K van Hindrik Kuiper, foar 
Femke fan Hylpen fan Roelie de 
Vries-Bakker. Dernei waard efkes de 
tiid nommen troch Johanna Faber om 
dizze grutske fokkers/eigeners op de 
gefoelige plaat fêst te lizzen. 
Roelof stie ek noch efkes stil by 
de treflike resultaten fan hynders 
út it fokgebied op de Sintrale 
Merjekeuring. Nei ôfrin fan Sybrandy’s 
ferhaal wie der gelegenheid om nei 
te sitten en te praten ûnder it geniet 
fan in drankje en in kar fan it lekkere 
hapkesbuffet. Op it grutte skerm koe 
immen noch âlde bylden fan eartiids 
sjen. In moaie fersoarge feestjûn!

Yn de simmer fan 2017 waard 
troch muzykteater Elk Sines in 
lokaasjefoarstelling brocht oer de 
famylje Huitema. Aktrise Klaasje 
Postma fertolke de rol fan Tjerkje 
Huitema, útbaatster fan it lytse kafee 
de Kliuw, dat in begryp wie yn Fryslân, 
yn it meast troch Tjerkje.  
It skript is skreaun troch Folkert 
Sybrandy, dy oanwêzich wie om 
ús te fertellen oer it libbensferhaal 
fan Tjerkje fan de Kliuw en har 
suske Anne en bruorren Lammert 
en Fonger. Sybrandy fertelde oer it 
kafee ‘yn the middle of nowhere’, 
mei har kleurrike gasten: boeren, 
feehannelers, minsken fan de 
“Zilvervloot”, mar ek direkteuren, 
toskedokters koartsein elkenien wie 
der wolkom. De ynrjochting fan it 
kafee wie tige sober, men sei wol 
“in blyn hynder kin der noch gjin 
skea oanrjochtsje”. Mar de grutste 
publyklûkster wie Tjerkje sels; hja 
neamde harsels sakefrou. It kafee 
wie har libben, sei Sybrandy. It meast 
karakteristike oan Tjerkje wie har 
stim, dy werkenber wie foar in diel 
fan de harkers yn de seal. Sybrandy 
imitearre har spesifike stimlûd 
mannichfâldich wilens syn ferhaal, dat 
yllustrearre waard mei âlde foto’s op 
it skerm fan de famylje Huitema en it 
Kafee. Dizze maitiid/simmer komme 

der nije foarstellings oer Tjerkje fan de 
Kliuw op Zathe De Kliuw te Hidaard.
Nei it skoft wie de útrikking fan de 
kampioensboarden troch foarsitter 
Roelof Bos oan de eigeners fan de 
fokdeikampioenen. It board foar de 
kampioen fan de trijejierrigen en 
Fokdei kampioen wie foar Trees van 
de Marne fan Douwe van Foeken. 
Meindert de Boer naam it board 
foar syn Tjenke fan de Heamar yn 
ûntfangst (reservekampioen). Elza 
Maaike van de Noeste Hoeve fan 
Pieter en Tiety Okkema wie kampioen 
by de âldere merjes, foar Wealtsje A. 
fan de kombinaasje De Vries. It board 
foar de jongereinkampioen wie foar 
Yldou fan Wettersicht fan it pear Van 
Dijkhuizen en Griffioen. Brechtsje 

GRUTSKE GESICHTEN EN YNTERESSEARRE HARKERS

F E E S TJ Û N
FEESTJÛN
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Algemeen Kampioen
HK 2017 én 2018!!!

BENE 476
Kampioenen 
ronde HK17

EISE 489
Winnaar Silver Bowl 

2016 én 2017!!!
Paard van het Jaar 

2017!!!

www.stalchardon.nl | info@stalchardon.nl | +31 6 42 31 48 65

Dek nu met Stal Chardon’s 
2-voudig Kampioenen!!!

Advertentie Stal Chardon - Phryso 2 2018.indd   1 19/01/2018   11:06
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Evaluatie keuringsseizoen 2017
Er is in het begin van het seizoen extra 
aandacht besteed aan een uniforme 
werkwijze tijdens de keuringen. 
Hiervoor is in april gezamenlijk met de 
trainingstallen een dag georganiseerd 
om samen stil te staan bij de gewenste 
wijze van het presenteren. Ook is 
samen met alle fokverenigingen 
gewerkt aan een uniforme werkwijze 
tijdens de kampioenskeuringen op de 
fokdagen. 

Ten aanzien van de veulenprimering 
wordt geconstateerd dat de groep 
tweede premie veulens steeds groter 
wordt. Met oog op de waarde van het 
predicaat is dit niet wenselijk. Discussie 
is gaande wat hieraan te doen. 
Vervallen derde premie? Aanpassen 
becijfering om een betere verdeling te 
krijgen? Dit onderwerp werd afgelopen 
winter verder geëvalueerd waarover 
dit voorjaar nader gecommuniceerd 
zal worden.

Voor wat betreft de primeringen 
van de  drie jaar en oudere merries 
wordt geconstateerd dat 2017 een 
kwalitatief goed jaar was. Zowel in de 
top als in de breedte. Dit heeft niet te 
maken met “soepeler” keuren, maar 
meer als gevolg van het selectiever 
dekken in de afgelopen jaren. Er is 
minder gedekt, maar gemiddeld 
genomen wel met betere merries. 

Voornamelijk bij de driejarigen is 
dit opvallend. Stilgestaan is bij de 
ruime aanwijzing van modelmerries 
tijdens de herkeuring in Warga. Hoe 
kan dit gebeuren? Stamboek geeft 
aan dit niet wenselijk te vinden en 
dat dit nadrukkelijk geëvalueerd 
wordt. Keuringsomstandigheden 
wordt aangedragen als een mogelijke 
oorzaak; een paard laat haar anders 
zien in een “grote hal” dan in een 
“kleinere driehoek baan”. Uniformiteit 
in keuren wordt ook aangedragen en is 
ook onderdeel van de evaluatie.

Toelichting Fokkerijraad
In een duidelijke toelichting geeft 
Willem de Boer namens de fokkerijraad 
een weergave van de actuele 
speerpunten:

- Wijze van onderzoek van 
spermakwaliteit wordt kritisch 
beoordeeld. Zo’n 30% van de mogelijke 
fokhengsten wordt afgekeurd op 
spermakwaliteit. Beoordeeld wordt 
indien deze selectiecriteria niet 
aangepast kan worden om meer 
hengsten aan te kunnen wijzen voor 
het selectietraject.
- Ook de selectiecriteria van het 
röntgenologisch onderzoek wordt 
nader bekeken. De strenge eisen die 
de afgelopen jaren zijn toegepast 
hebben geen vooruitgang opgeleverd. 
Wellicht zijn hier ook mogelijkheden 
om selectiever te werk te gaan en 

meer hengsten te kunnen behouden 
voor de hengstenselectie. 
- Sinds enige jaren worden er 
fokwaarden verzameld t.a.v. het 
karakter. Het is noodzakelijk een 
database goed te vullen om een 
juiste referentiekader op te bouwen, 
willen we hier betrouwbaar waarde 
aan kunnen ontlenen. Hiervoor zijn 
waarden van zo’n 1000 paarden 
noodzakelijk, waarvan we van 60% 
de gegevens hebben. 
- Onderzoeken met als doel DNA-
testen te ontwikkelen voor staart- en 
maneneczeem, slokdarmverwijding, 
aortaruptuur en distichiasis, zijn in 
ontwikkeling. Deze aandoeningen 
worden waarschijnlijk veroorzaakt 
door meer dan een gen. Dit is 
moeilijker vast te stellen dan de 
erfelijkheid van waterhoofd en 
dwerggroei. Dit onderzoek loopt, 
echter concrete resultaten zijn nog 
niet in zicht.

Natuurlijk zijn de vaste agendapunten 
ook aan bod gekomen, zoals de 
financiën die zich kenmerkte door 
een positieve begroting. Daarnaast 
de gebruikelijke benoemingen 
voor de verschillende betrokken 
geledingen. Het enige geagendeerde 
voorstel was een wijziging in het 
reglement nakomelingenonderzoek. 
Deze heeft betrekking op in het 
buitenland goedgekeurde hengsten 
die ruimer de tijd krijgen hun 
nakomelingenonderzoek te doorlopen. 
Hier werd positief mee ingestemd.  

In een goede sfeer hebben we de 
avond afgesloten onder het genot 
van een borrel en de gehaktbal! 
Voor wie alle details van de avond 
wil teruglezen, verwijzen we naar de 
notulen van de avond die voorafgaand 
aan de voorjaarsvergadering 2018 
(mei) gepubliceerd zullen worden.

Op 15 november 2017 werd de najaarsvergadering van het 
KFPS gehouden in de nieuwe zaal van de Freonskip. Met 
bijna 40 regioleden werd het een goed bezochte avond met 
veel ruimte voor discussie en inspraak. Een goed initiatief 
van het KFPS was het om ruim de tijd te nemen voor een 
evaluatie van het keuringsseizoen 2017 en een toelichting 
vanuit de fokkerijraad op het fokbeleid. Sabien Zwaga nam 
de evaluatie van het keuringsseizoen voor haar rekening.

Tekst: Roelof Bos

REGIOVERGADERING KFPS IT FRYSKE HYNDER

KFPS REGIOVERGADERING

Verzorgt voor u:

Belastingaangiftes
Fiscale boekhouding
Bedrijfseconomische boekhouding
Loonadministratie
Subsidie-aanvragen etc.

Vraag vrijblijvend informatie:
Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel. 0518-432846
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Vooraf werd er eerst een uitleg 
gegeven waar we nou op moeten 
letten bij het beoordelen van 
een Fries paard. De punten 
die werden behandeld waren 
indruk, rastype, bouw, beenwerk 
en beweging. Maar wat houden 
deze onderdelen in? Daar zijn 
we de avond dieper op ingegaan.
Fonger 478 zijn nakomelingen 
waren als eerst aan de beurt. 
De eerste nakomeling van 
Fonger werd opgesteld voor het 
publiek. Na het opstellen werd 
er een rondje gestapt en twee 
rondes gedraafd. Daarna mocht 
het paard zich weer opstellen 
en namen Sabien en Johan 
het woord. Het paard werd 
beoordeeld door alle punten 
stapsgewijs bij langs te gaan. 
De tweede nakomeling van 

Fonger kwam in de baan. Het 
paard werd op dezelfde manier 
gepresenteerd, alleen was het 
dit keer de beurt aan het publiek 
om te beoordelen. Er werden 
twee groepen van 4 in de rijbaan 
verwacht. Deze konden met 
hun groep een beoordeling 
maken. Ook de mensen aan 
de kant konden meedoen, 
want iedereen had vooraf 
een beoordelingsformulier 
gekregen. Het was een 
interactieve avond. De groepen 
mochten hun beoordeling 
toelichten en een cijfer geven. 
Wanneer het nodig was, vulden 
Sabien of Johan nog enkele 
dingen bij de toelichting aan.
Na alle 4 nakomelingen van 
Fonger te hebben gezien, mocht 
Fonger zelf in de baan. Fonger liet 

zich van de goede kant zien. Je 
zag dan ook de overeenkomsten 
met zijn nakomelingen. De 
Fonger nakomelingen hebben 
een voldoende ruime stap 
en een opvallende draf met 
goed achterbeengebruik.  
Daarna volgde op dezelfde 
manier vier nakomelingen van 
Bartele 472. De conclusie over 
de Bartele nakomelingen is dat 
ze een fraai exterieur hebben 
met een goede stap. Bartele was 
zelf deze avond niet aanwezig. 
De avond is gezellig afgesloten 
in de kantine van manege de 
Oorsprong. Het was een leuke 
positieve avond met veel inbreng. 
Er is weer genoeg stof om over 
na te denken. Al zijn de paarden 
mooi gebouwd, uiteindelijk gaat 
het erom dat ze fijn in gebruik zijn. 

Tekst en foto’s: Christina Dijkstra

We werden deze avond eerst in de kantine ontvangen.  
Rond kwart over 8 begon het beoordelen. Er waren deze avond 
veel bezoekers. Onder leiding van Sabien Zwaga en Johan van 
der Velde werden de nakomelingen beoordeeld en toegelicht.

A F S TA M M E L I N G E N  C L I N I C

CLINIC
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Rond 11 uur zijn we in Breukelen 
en worden we door Frank Weij 
welkom geheten. Stalhouderij 
Zadelhoff bestaat uit 35 ha 
grond waar men naast de Friese 
paarden, Lakenvelder koeien 
en schapen houdt. Alles moet 
zichzelf bekostigen. Frank Weij 
rund de Stalhouderij. Omdat we 
met nogal veel mensen waren 
werden we in twee groepen 
opgedeeld. Frank Weij leidde 
een groep, de andere groep werd 
begeleid door Andries Zandee.
Frank Weij is de koetsier van 
de Stalhouderij en verteld alles 
over de zestien hengsten en 
ruinen die ze gebruiken voor de 
koetsritten. Veelal trouwerijen 
en rouwritten maar ook promotie 
ritten voor bedrijven. Er wordt 
met twee-, vier-, zes-, of achtspan 
gereden. De paarden moeten 
een bomproef karakter hebben.

De stal van de hengsten en 

ruinen is zo gebouwd dat je 
binnen kunt inspannen en na 
de eventuele regen zo kan weg 
rijden. De tuigage is allemaal 
netjes in kasten op geborgen. De 
tuigen van Zadelhoff zijn speciaal. 
Op alle tuigen staat namelijk 
het bedrijfslogo van Zadelhoff.

De merries staan in een ander 
pand op het erf. Er zijn vier Friese 

merries. Ze worden alleen voor 
de fokkerij ingezet. De paarden 
worden wel beleert zowel in tuig 
als onder het zadel maar eigenlijk 
zijn de merries alleen om de 
fokkerij te dienen. Andries Zandee 
begeleid de familie Zadelhoff bij 
het fokprogramma van de merries 
met als resultaat de in 2017 goed 
gekeurde dekhengst: Tjebbe 
500 (Bartele 472 x Dries 421)

Op de koude zaterdagochtend de 17 februari om 8.00 uur vertrek uit Bolsward 
met de bus naar Stalhouderij Zadelhoff en de Koninklijke Stallen in Den Haag. 
Op naar Spannenburg waar er ook kon worden opgestapt. Op naar Breukelen! 
Bij Lemmer heet de voorzitter ons een welkom op deze mooie koude ochtend. 
Onderweg is er koffie met wat lekkers! Dit werd door een aantal dames verzorgd.

Tekst en foto’s: Yvonne Walinga

S TA L H O U D E R I J  Z A D E L H O F F  E N  K O N I N K L I J K E  S TA L L E N

EXCURSIE

Stal  
  De Noeste Hoeve tel.: + 031(0)517 - 532358 

fax: +031(0)517 - 531033 

Noestehoeve@.home.nl  :www.noestehoeve.nl 

Rinse fan Meren -State 

Selling High Quality Friesian Horses 

www.noestehoeve.nl 

“De Terpen” heeft in 2017 beschikbaar: 

Van Sminialeane 48 (8731 BH) Wommels Frl. tel. 0515 – 332505 / 06 – 53194021 www.deterpen.com

Maurits 437 sport Meinte 490Menne 496Arnold 471 sport

Rindert 406  sportBeart 411  sport-pref
Kampioen o.h. HK 2012 én 2013 Op en top bewezen sportvererver!

www.deterpen.com
Vind ons ook op Facebook: 

 Hengstenhouderij-De-Terpen

Paard van het jaar 2014
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Allemaal weer in de bus en 
we vertrekken richtingen Den 
Haag. Onderweg wordt er nog 
gestopt en kan de lunch kan 
worden genuttigd. In Den Haag 
aangekomen en gecontroleerd 
door de Marechaussee mogen 
we allemaal naar binnen. Daar 
worden we door de voorzitter van 
het KFPS de heer Bert Wassenaar 
welkom geheten. In het dagelijks 
leven is hij hoofd Koninklijke 
Stallen. Hij is verantwoordelijk 
voor alle vervoer van de 
Koninklijke familie; vliegtuig, bus, 
auto’s en paarden en koetsen.

We worden weer in twee groepen 
verdeeld. Onze begeleider vertelt 
ons onder meer dat de rijtuigen 
van zijn stallen gedurende het 
jaar vaker worden ingezet dan 
alleen op de ‘derde dinsdag 
in september’. Ze halen onder 
meer de nieuwe ambassadeurs 
op bij hun ambtswoning in 
Den Haag, wanneer zij hun 
geloofsbrieven aanbieden bij de 
koning op Paleis Noordeinde.

Om het jaar wordt de Gouden 
Koets tijdens Prinsjesdag 
door Friezen of door Gelderse 
paarden getrokken.  Dit jaar 
wordt overigens net als vorig 
jaar de Glazen Koets uit 1826 
ingezet. De Gouden Koets 
wordt gerestaureerd. De eerste 
koets op de foto hieronder is 
een Crème Calèche. Dit half 
open rijtuig uit 1898 was het 
inhuldigingsgeschenk van 
koningin Emma voor haar 

dochter Wilhelmina. Met 
daar achter de Glazenkoets.

Na het koetshuis gaan we naar 
de Gala tuigkamer. Hier hangen 
de tuigen die voor officiële 
gelegen heden worden gebruikt 
zoals de bij de geloofsbrieven en 
prinsjesdag. Ook Wexy het paard 
van Koning Willem II staat hier.

We gaan verder naar de Stallen. 
Hier staan nog drieëndertig 
paarden. Er staan negen 
rijpaarden (KWPN’ers), twaalf 
Friezen en twaalf Gelderse 
paarden. Ze komen meestal op stal 
wanneer ze vijf à zes jaar oud zijn, 
zodat ze tijdens hun proefperiode 
meteen volledig kunnen worden 
getest. Daarna worden ze in 
Den Haag verder opgeleid.
Bij de Friese-paarden afdeling 
staan er twee friezen die door 
ons bestuurslid Hindrik Kuiper 
zijn gefokt. Best bijzonder. 

EXCURSIE

Stal Okkema
At Stal Okkema you can find your champion

One of the biggest 

selection of 3 to 8 
years old

sporthorses.
Also in harness.

One of the biggest 

selection of 3 to 8 
years old

sporthorses.
Also in harness.

European Champion Light Tour 2017
Bennie van Es with Dorian. 
Foto: Digi shots 

Dutch Champion ZZ Heavy 2017
Wendy Okkema with Eos. 

Foto: Ingrid Truijens

Champion of Friesland
Z1 2017

Wendy Okkema
with Jaitse

Foto: ik zag het

Jeth 5 - 8636 VX  Britswert - Anne: +31 (0)6-53818266 - Wendy: +31 (0)6-12440746
Mail: sales@stalokkema.nl - www.stalokkema.nl

MICHIEL 442 SPORT-ELITEOne of the highest levelDressage Sport Stallion. His offspring willfollow in his
footsteps. 

MICHIEL 442 SPORT-ELITEOne of the highest levelDressage Sport Stallion. His offspring willfollow in his
footsteps. 

Mobiel: 06 - 23 18 90 69
Kromwal 12 Britswert
E-Mail:noordmansmaaiservice@live.nl

www.noordmansmaaiservice.nl

Noordmans Maaiservice richt zich op het onderhouden van:

 Bedrijfsterreinen
 Campings
 Kerkhoven
 Jachthavens
 Gazons particulieren 

Voor Nog Meer Service 

ek foar al jo (lyts)fee…
• hynders (Ynfo op ús webside)

• skiep 
• geiten
• kninen
• hinnen
• hûnen
• katten

struiguod
• (haksele) strie
• spuonnen
• seachsel
• flaaks

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

feefoer + keunstdonghannel

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

Foer fan Vellinga:
‘Dát giet de goede kant út!’
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U kende al de rubriek ‘De Leafhawwer’ waarin we af en toe een lid aan het woord laten en nader 
met deze persoon en diens fokkerij kennis maken. De redactie introduceert nu een nieuwe rubriek, 
‘It nije lid’. Onze vereniging is in de gelukkige omstandigheid jaarlijkse wel een aantal nieuwe 
leden te mogen introduceren. In deze rubriek maken we kennis met één of meer van deze nieuwe 
leden. In deze editie maakt u kennis met: Ane Norder uit Bolsward en de familie Rijpma uit Heeg.

ANE NORDER EN HERMAN RIJPMA

K E N N I S M A K E N  M E T  N I E U W E  L E D E N

IT NIJE LID

    

 

1917-2017  

 

 

Paardenverzekering “De Eendracht” Doniaga e.o. al 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, Kippenburg 4, 8567 HA  Oudemirdum, 06-51106695 

 of kijk op www.paarden-verzekering.info    emailadres: de_eendracht@hotmail.nl 

Persoonlijke gegevens: 
Ane Norder uit Bolsward, getrouwd, twee dochters en vijf 
kleinkinderen. 
 
Hoe het begon: 
Als boerenzoon is Ane met paarden opgegroeid en heeft hij 
altijd de roots weer opgezocht. In zijn eerste baan begon hij 
als laborant op de zuivelfabriek Nestlé (nu Hochwald) en heeft 
hij zijn werkzame leven afgesloten als account manager bij 
Afvalsturing Friesland. 

Functies: 
Ane heeft vele bestuursfuncties gehad, waaronder zestien 
jaar als voorzitter van de Fiets Elfstedentocht. Bij de voet-
balverenigingen in Bolsward was hij mede betrokken bij de 
fusies. Als bestuurslid van Bolletongersdei in Bolsward hield hij 
zich vooral bezig met de organisatie van de Rabobank ringrij-
derij en het Fries Kampioenschap ringsteken. 

Paarden: 
Ane Norder is lid geworden van It Fryske Hynder omdat hij 
daar een geweldige sfeer beleeft en het interessant vind hoe 
mens en dier met elkaar verbonden zijn. Al jaren is hij bij 
Douwe van Foeken in de stal te vinden. Zelf heeft Ane geen 
paarden, maar met Douwe kan hij zijn passie delen. Samen 
mennen ze en nemen ze ook meles. Het begon bij Hendrik 
Viëtor in Cornwerd, waar zowel enkel-, dubel-, vierspan- en 
ook het tandemrijden beoefend werd. Momenteel lessen ze 
in Witmarsum bij de Noeste Hoeve o.l.v. Marleen van Eyck 
uit Nijland. Als Douwe op vakantie gaat past Ane op Stal de 
Marne. Als fitte vutter heeft hij alle tijd, zegt Ane en geniet 
daar met volle teugen van. 

Persoonlijke gegevens: 
Herman Rijpma uit Heeg, 48 jaar, veehouder, getrouwd 
met Cilia Miedema, vier kinderen. 
 
Paarden: 
Sinds de komst van de ouders van Herman in 1960 lopen 
er paarden. Momenteel worden de paarden vooral 
gebruikt door de kinderen om lekker mee te rijden. Er zijn 
ook nog  een paar stallingspaarden en pony’s. Met een 
merrie, Blom K. (Doaitsen 420 x Nykle 309) wordt gefokt. 
Er is nog een nakomeling van Epke 474 van haar.  
 
Waarom lid van de fokvereniging: 
Bauke Rijpma, de vader van Herman heeft de paarden 
overgedragen aan hem en daardoor voelde het als een 
must om lid te worden van It Fryske Hynder. Wellicht ook 
om straks met een paard of veulen naar de keuring te 
komen. De paarden zijn er voornamelijk voor het plezier 
van de dochters. Ze hopen er veel op te kunnen rijden. 
Een mooi evenement waar ze ook met twee van de eigen 
paarden naar toe zijn geweest is de grote strandrit in 
Julianadorp. Verder mogen ze ook graag bosritten maken. 
Onderstaande foto toont dochter Joukje Rijpma (16 jaar) 
met de merrie Blom K. tijdens de strandrit. 




