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• Meidielings foar it bestjoer kinne jo 
rjochtsje oan: Joke Heida, Poel 1, 8723 
BX Koudum, heidakdm@gmail.com

• Adreswizings- of wizings yn adfertins-
jes graach stjoere nei: Tineke de Haan, 
tineke_de_haan@hotmail.com

• Berjochten foar it Meidielingsblêd 
meie jo stjoere nei: Johanna Faber, 
Hollandiastrjitte 3, 8517 HC Skarster-
brêge, johannafaber@hetnet.nl

Banknûmer FF: NL05 RABO 0326 1649 87 
Website FF:  www.itfryskehynder.eu

It Meidielingsblêd ferskient trije kear yn it jier

 Agenda 
 
23-08: Fokdag Sint Nicolaasga 
25-08: Fokdag Blauwhuis 
15-09: Centrale Keuring, Drachten 
18-09: Start Centraal Onderzoek 
03-12: Start 1e bezichtiging 
10-01: Hengstenkeuring 2019 

 
Lytse Hille
Een echt ‘Blauwhuis-veulen’, deze Hille 
van de familie Kruis uit Heeg.  
Dit fokproduct is een prachtige nazaat 
van Eise 489 uit een moeder van 
Wytse 462! En bewegen kan hij! Op de 
veulenbeoordelingsavond in Tzum liet 
Hille K. zich bijzonder fraai zien. 

Nieuwe leden

C. Breimer, Lemmer 
A. Andringa, Sint Nicolaasga 
M.C. de Vries, Idsegahuizen
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Finito  redaksje.
It is hjoed tongersdei 7 juni, san 23/24 
graden, net bepaalt waar om fan alles 
te ûndernimmen. Dus dan mar efter 
de skriuwmesjine, stikje foar it Mei-
dielingsblêd. Yn augustus wurd ik 70 
jier, moaie tiid om op te hâlden tocht 
ik. Ik ha san tsien jier meidraait en 
dat liket my wol genôch. Gjin minske 
is ûnmisber, ik dus ek net. Ik ha it 
altyten wol nijskjirrich fûn, hjir en dêr 
in besite ôflizze en in stikje skriuwe 
oer in pronkstikje fan de eigner.  Ik hie 
eins altyt wol wat mei skriuwery, op al 
de skoallen tsjinne ik wolris in stikje 
of dichtsje yn of siet yn de redaksje. 
Gelokkich ha ik Sytske efter de hân, sy 
hellet de flaters der út en om eerlik te 
wêzen sloept der wolris ien yn. Oer in 
opfolger meitsje ik my net drok, dat sil 
fêst wol lukke.  Hy of sy sil wer in nije 
draai jaan oan jim blêd.  No moat jim 
net tinke dat ik yn in raar gât fâl, it giet 
allegear gewoan troch. Wat fergader-
je hjir en dêr, wat omprutse mei de 
hynders en skiep, wat sjonge.  Sim-
merdei wat sile en skeelerje. Winterdei 
wat reedride. En sûnt koart ek noch in 
rol yn it trije oeren duorjen tonielstik 
,,it Fluitskip”. No stiet ,,Zoutwest“ op 
preamen. Dus meitsje jim net soargen.  
Komt wol goo, seit men yn Hylpen. 
Miskien dat ik noch wolris in stikje 
skriuw foar ,,Stikeltried”.  Je moatte 
wat kritysk bliuwe dochs?  Oant sjen, 
wer dan ek mar!  

Groetnis Jehannes Dijkstra, Koudum

 
Jehannes Dijkstra hat 
us redaksje ferlitten. 
Meikoarten sille we 
om tafel mei in nije 

kandidaat! 
Jehannes bedankt!

Denk om uw opgave 

voor de fokdag....

Deze dient uiterlijk 23 juli  binnen te zijn! 

Lees hier meer over op pagina 17 van 
dit Meidielingsblêd
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N I E U W

Tymen 503 
(Tsjalle x Harmen) 

Wimer 461 Sp� t 
(Hinne x Heinse) 

Dekstation Gaasterland
dekstationgaasterland.nl

 M 06 51 10 66 95    

Alke 468 Sp� t 
(Fabe x Jacob) 

Fonger 478 Sp� t 
(Olgert x Doeke)  

Markus 491 
(Maurits x Onne) 

HENGSTENSHOW 7 APRIL HARICH
18.010_DSG adv Phryso Tymen-def.indd   1 18-02-18   19:00

VOORWOORDFOKKEN MET BELEID
De vergadermaanden zijn weer achter de 
rug. Op tal van plaatsen is met elkaar ge-
sproken over de richting van het Friese paard 
op korte en lange termijn. Op een open en 
constructieve wijze is besproken wat een 
ieder bezighoudt. Dit geeft meer vertrou-
wen in de uitvoer van ieders taak binnen het 
stamboek. Vertrouwen dat enige tijd zoek 
was, maar nu stukje bij beetje terugkomt.

kens beter fokken met beleid!
Want fokken met beleid, daar 
gaat het uiteindelijk om. We 
gaan ervoor om het spreek-
woord “fokken is gokken” ver-
leden tijd te laten zijn. Sterker, 
nog de een heeft een neusje 
voor het fokken, de ander krijgt 
inmiddels genoeg info om een 
duidelijke richting te kiezen. 
Deze richting bepaald de toe-
komst van onze Fries. Met an-
dere woorden blijf met elkaar 
in gesprek en blijf komen naar 
de regiovergaderingen! Want 
dit kan beter, gezien een op-
komst van ruim 20 personen 
bij meer dan 500 regioleden! 

Het is alweer juli, ruim een 
maand voor onze fokdagen, 
het jaarlijkse hoogtepunt van 
onze fokvereniging. De voor-
bereidingen zijn in volle gang. 
Contactcommissie is weer bij 
elkaar geweest en de gesprek-
ken met de Merke Commissie 
van Blauhûs zijn weer aange-
trokken. Grote wijzigingen 
zullen er niet zijn, wel aandacht 
voor verbeterpunten. Voor-
al ingezet op het soepel laten 
verlopen van de dagen. Dat er 
lekker gang in het programma 
zit, we volop kunnen genieten 
en op tijd kunnen nagenieten!

“Het is maar net hoe de wind 
waait, er is geen peil op te trek-
ken!” Uitspraken die meer ge-
woonte dan uitzondering zijn. 
Wie afgelopen vergaderingen 
en nieuws goed gevolgd heeft 
zal dit zeker niet herkennen. 
Er wordt wel degelijk hard 
gewerkt binnen het stam-
boek om de kwaliteit in uit-
voering van het beleid verder 
te verbeteren. Dat alles gelijk 
vlekkeloos zal gaan is onmo-
gelijk… dit is een voortdu-
rende ontwikkeling. Waar de 
wereld continue veranderd, 
doet ons stamboek dat ook.

Centraal staat ons fokbeleid 
oftewel “fokken met beleid”. 
Tijdens de laatste regiover-
gadering is stilgestaan bij het 
jaarplan 2018 waarin ver-
schillende fokkerijzaken be-
sproken zijn. Voorbeelden 
van speerpunten voor dit jaar; 
fokwaarde schatting voor ka-
rakter, ontwikkeling van een 
totaalindex, digitaal lineair 
scoren, herzien beoordeling 
spermaonderzoek, etc… Tal 
van onderdelen die ons meer 
inzage geeft in de fokkerij. De 
een meer interessant dan de 
andere, echter met het totaal 
van gegevens kunnen we tel-

Dit nummer van het Meidie-
lingsbled geeft een goed over-
zicht van de komende fokda-
gen. De opgaveformulieren van 
de keuringsrubrieken zijn hier-
in opgenomen, echter opgeven 
via de site van “Mijn KFPS” is 
wel zo gemakkelijk. Het mid-
dagprogramma geeft weer 
ruimte voor een aantal mooie 
open rubrieken waar alle leden 
zich voor op kunnen geven. Als 
afsluiter dit jaar geen tweespan 
voor de sjees, maar klaver-
tje drie! Het beloofd weer een 
mooi spektakel te worden.
Iedereen veel leesplezier en 
succes met de voorberei-
dingen. Tot donderdag 23 
en zaterdag 25 augustus!

Roelof Bos 
Voorzitter FF It Fryske Hynder
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Afwezig met 
kennisgeving:  
Jeltsje van ’t Klooster-Reijenga, 
Hans Boersma, Ids Hellinga, 
Johanna Faber, Wyp de Boer, 
Ane Norder, Harrie Draaier

Opening: 
Voorzitter Roelof Bos opent 
de vergadering en heet alle 
aanwezigen welkom en in 
het bijzonder onze ereleden. 
Er wordt stilgestaan bij het 
overlijden van mevrouw 
Hieke van der Brug-Hiemstra 
op 24 november 2017. Bij 
het overlijden van haar man, 
de heer Wiebren van der 
Brug (nov 1988) heeft onze 
fokvereniging een legaat 
ontvangen. 

Mededelingen: 
Komende Hengstenshows:
• Stal de Mersken, 

Siegerswoude  
24 maart 2018

• Van Manen,  
Ede 30 maart 2018

• De Nieuwe Heuvel, 
Lunteren 2 april 2018

• Harich,  
Gaasterland 7 april 2018

• Bosma,  
Kollumerzwaag 2 
7 april 2018 
 
Verder geen ingekomen 
stukken

Financieel verslag 
penningmeester:
Het aantal leden is begin 2016 
onder de 400 grens gekomen, 
per 31-12-2017 stond de 
teller op 388 leden. Naast 
de contributie zijn er ook 
opbrengsten van sponsoring 
en advertenties. Aan de hand 
van een mooie grafiek maakt 
Annemiek inzichtelijk dat we 
er in 2017 financieel op vooruit 
zijn gegaan. De voorzitter komt 
met een korte toelichting over 
de gezonde financiële situatie. 
De vraag is welke investeringen 
je eventueel kunt doen; ideeën 
kunnen aangereikt worden, het 
bestuur staat hiervoor open. 
Beleggen vinden we een te 
hoog risico. Iets achter de hand 
is ook wel prettig. Een fokdag 
met slecht weer brengt ook 
hoge kosten met zich mee. De 
begroting van 2018 heeft een 
plus van € 500,- De leden gaan 
akkoord met deze begroting.

De kascommissie:
De kascommissie, bestaande 
uit de heren Meindert de Boer 
en Sybren de Vries, hebben de 
controle van 2017 gedaan en 
hebben de cijfers goedgekeurd. 
Ze hebben hun handtekening 
gezet in het kasboek van 1952. 
Er komen verder geen vragen 
uit de zaal. Dit jaar neemt 
Meindert de Boer afscheid 
van de kascommissie, hij 
wordt bedankt voor zijn 

bijdrage en ontvangt bloemen 
van Annemiek. Jacobine 
Mulckhuyse en Sybren de Vries 
zijn de kascommissieleden 
voor het komende jaar. 
Jan Bleeker is reserve (in 
memoriam)

Jaarverslag 2017:
Deze is opgenomen in het 
Meidielingsblêd van maart 
2018. Aan de hand van een 
PowerPointpresentatie doet 
Joke verslag van het succesvolle 
jaar 2017. Familie Dijkhuizen-
Griffioen wordt in het zonnetje 
gezet door de voorzitter 
voor het verkrijgen van een 
goedgekeurde dekhengst, 
Tymen 503. Voor Jelmer 
Chardon zijn er ook bloemen. 
Zijn hengst Jurre 495 is op de 
Hengstenkeuring van 2018 
uitgeroepen tot Algemeen 
Kampioen, een verlenging 
van zijn Kampioenschap van 
2017. Ook voor de fokker van 
Jurre, Hendrik Deinum, zijn er 
bloemen.

Bestuurszaken & 
Commissies:
Bestuur: 
Annemiek Mandemaker is 
dit jaar aftredend. Sinds 2008 
heeft ze zitting in het bestuur 
van onze fokvereniging. 
De voorzitter benoemt een 
drietal punten die nauw aan 
Annemiek verbonden zijn: 
organiseren, discussiëren en 

Op 23 maart 2018 hield het bestuur van fokvereniging 
It Fryske Hynder haar algemene ledenvergadering in De 
Freonskip te Blauwhuis. De notulen van deze vergadering 
kunt u hier lezen.
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motiveren. Maar bovenal wordt 
Annemiek geroemd als een zeer 
kundig penningmeester.
Tineke de Haan wordt benoemd 
als nieuw bestuurslid en zal 
de functie van Annemiek 
overnemen. 
Contactcommissie: 
Aftredend en herkiesbaar dit jaar 
zijn: Gooitzen Wester, Niels de 
Vries en Jan Wietse de Boer. Ze 
hebben alle 3 te kennen gegeven 
om een 2e termijn te doen en 
worden herkozen.
It Meidielingsblêd:
De redactie wordt door de 
voorzitter in het zonnetje 
gezet. Jehannes Dijkstra geeft 
aan dat hij zijn taak graag wil 
overdragen. Het bestuur zoekt 
naar invulling. 
Commissie 
Dressuurkampioenschap Friesch 
Paard KFPS (Kootwijk): 
Jantina Feenstra heeft 10 jaar 
namens onze fokvereniging 

zitting gehad in deze commissie, 
ze draagt nu het stokje over aan 
Nadia den Hollander. Jantina 
wordt namens de voorzitter heel 
hartelijk bedankt voor haar inzet. 

De Fokdagen:
In 2018 vinden onze fokdagen 
plaats op 23 en 25 augustus. 
Enkele leden willen graag 
een leuk feest koppelen aan 
de fokdagen. Als bestuur 
weten we nog niet hoe we dit 
moeten oppakken en we willen 
dit eerst bespreken met de 
contactcommissie. 
Voor de deelnemers aan de 
rubriek bestgaand rijpaard wordt 
een clinic georganiseerd. Deze 
zal enkele weken voorafgaand 
aan de fokdagen plaatsvinden. 
 
KFPS-fokkerijzaken: 
De voorzitter verzoekt om 
de leden die iets kwijt willen 
over het KFPS beleid, naar de 
regiovergadering te komen.

U wilt het  
beste voor 
uw paard?

Besterly®
helpt u 

vooruit!  

Elk paard is bijzonder! Daarom 
verdient elk paard het beste: 
Besterly. Voor Besterly Paarden-
voeders worden alleen de beste 
grondstoffen geselecteerd. In 
onze gespecialiseerde fabriek 
wordt Besterly met de modernste 
technieken samengesteld. 
 
Besterly is het paardenvoer van 
De Heus voeders, een internatio-
naal opererende Nederlandse 
mengvoederfabrikant. Hierdoor 
is het mogelijk wereldwijd verza-
melde kennis toe te passen in de 
paardenbrok. Uiteraard zijn alle 
voeders van Besterly GMP+ en 
Securefeed-waardig. Dat 
betekent dat er voor 100% 
gebruik wordt gemaakt van 
zuivere grondstoffen, vitaminen, 
mineralen en spoorelementen.  
 
Besterly krachtvoer heeft een 
verantwoord grote korrel, die het 
paard aanzet tot meer kauwen 
en speekselvorming. Zo draagt 
Besterly in alles bij aan de 
optimale gezondheid van uw 
paard. Elk paard verdient het 
beste: Besterly. 

WWW.BESTERLY.NL

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Rondvraag:
De heer Bouma heeft een vraag 
over het exterieur en de gangen. 
Jaap Boersma geeft aan dat er 
zowel naar beweging als exterieur 
gekeken wordt. De één staat in 
verband met het andere.

Spreker Frenk Jespers 
Frenk Jespers laat allereerst 
weten dat hij het een mooie en 
leerzame functie vindt. Het is 
een andere wereld, maar wil 
graag zijn bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van het Friese 
paard, met name de dressuur. 
Voor de fokkerij is het belangrijk 
om het achterbeen goed te 
ontwikkelen. Daardoor heeft 
de ruiter het gemakkelijker. 
Beweging is voor de sport 
belangrijk. Al met al een hele 
boeiende presentatie die als 
aanvulling kan dienen bij de nog 
te maken hengstenkeuzes

    

 

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 
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Verzorgt voor u:

Belastingaangiftes
Fiscale boekhouding
Bedrijfseconomische boekhouding
Loonadministratie
Subsidie-aanvragen etc.

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

VERSLAG REGIOVERGADERING

Eind mei kwamen leden van onze fokvereniging weer bijeen in 
De Freonskip in Blauwhuis voor de regiovergadering van het 
KFPS. Met 21 leden viel de opkomst wel wat tegen. Dat is erg 
jammer want zo missen leden toch wel een beetje de goede in-
formatie die vanuit het KFPS wordt gegeven over de ingeslagen 
koers, de vordering op bepaalde zaken en de kansen om direct 
antwoorden op vragen te ontvangen. Vanuit het bestuur van het 
KFPS was Bert Wassenaar aanwezig en vanuit het stamboek-
kantoor Ids Hellinga. Namens de inspectie was Sabien Zwaga 
paraat vragen te beantwoorden en de vergadering werd deze 
keer door Roelof Bos geleid. 

Fokwaardeschatting karakter komt eraan
Koninklijk Friesch Paarden 
Stamboek geeft inkijk in haar 
jaarplan 2018 Tekst: Johanna Faber

Een moment van stilte werd in 
acht genomen ter nagedachtenis 
aan de onlangs overleden leden: 
Hans de Vries, Jan Bleeker en 
Sjerp de Jong. 

Bert Wassenaar deed vervolgens 
enkele mededelingen waaron-
der de boodschap dat het CO 
de komende drie jaar opnieuw 
in Exloo zal zijn. De locatie in 
Vorden is nog even besproken 
in het KFPS-bestuur en ook zijn 
er opnieuw gesprekken geweest 
in Ermelo maar in het belang 
van de continuïteit en behoud 
van het huidige rij- en menteam 
is toch gekozen voor Exloo. Er 
zullen bij de accommodatie wel 
de nodige aanpassingen worden 
gedaan in de stallen. De boxen 
worden groter en de routing van 
het geheel wordt zo gemaakt dat 
onze Friese hengsten niet meer 
in contact hoeven te komen met 
andere gestalde paarden. Jurylid 
Jan Hellinx wordt aangedragen 
als aspirant inspectie lid. 

 
Er ligt een roerige periode achter 
ons. De ledenraad is nauwer met 
het bestuur in gesprek geweest en 
daar zijn constructieve gesprek-
ken gevoerd. Hoe verbeteren 
we bepaalde zaken, hoe is de 
cultuur en de rolduidelijkheid 
en wat is het protocol. Zaken die 
intern blijven maar waar, naar we 
mogen aannemen, op de juiste 
wijze mee wordt omgegaan. De 
notulen van de vorige najaars-
regiovergadering van ons fokge-
bied werden besproken waarbij 
nog wel de nodige kritische 
noten werden geplaatst over de 
inhoud. Roelof Bos beloofde hier 
nog werk van te maken waarop 
het accorderen van deze notulen 
zelfs wordt verplaatst naar de 
volgende najaarsvergadering. 

Jaarplan 2018
Fokkerij: Men is druk bezig met 
de fokwaardeschatting van het 
karakter. Met name betrouw-
baarheid en trainbaarheid wordt 

uitgelicht. Kritisch punt is wel 
dat de meetpunten slechts mo-
mentopnames zijn en dat de 
leeftijd van de paarden een rol 
kan spelen en waardoor cijfers in 
een later stadium zouden kunnen 
veranderen. Men is bezig straks 
een totaal index te ontwikkelen 
waarin het exterieur, de sport-
aanleg en dan ook het karakter 
zichtbaar zijn. Het KFPS is ook 
bezig met de introductie van het 
digitaal lineair scoren. Aandacht 
is er verder voor het mogelijk 
aanpassen van de beoordeling 
van de morfologie in de sper-
makwaliteit. Gespecifieerd de 
kopkapafwijking die mogelijk 
al jaren streng wordt aangere-
kend maar mogelijk toch niet 
zo negatief zou zijn als gedacht 
en verder de DNA-fragmenta-
tie. Een aantal hengsten zouden 
hier mee te maken hebben maar 
over deze DNA-fragmentatie is 
nog wat te weinig bekend. In het 
jaarplan van het KFPS verder 
aandacht voor de communicatie 
van het KFPS. Men ontwikkelt 
nu Phryso-online, gaat meer 
zaken digitaliseren in de Phryso 
bibliotheek en de ontwikkeling 
van een leden-app. Binnenkort 
zal een manager keuringen en 
opleidingen worden aangesteld 
bij het KFPS. Verder is men bezig 
nieuwe paspoortconsulenten op 
te leiden. Op deze laatste functie 
zijn veel reacties geweest. Mo-
menteel zijn er tien cursisten, 
laat Ids Hellinga weten. Door het 
aanstellen van de manager keu-
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ringen en opleidingen wordt nog 
weer eens kritisch naar de matrix 
gekeken. 

En nog meer.... 
Actuele zaken zijn momenteel 
ook de AVG, de nieuwe privacyre-
gels. Ook het KFPS heeft hier heel 
sterk mee te maken. KFPS hoopt 
te kunnen ontwikkelen dat leden 
straks zelf kunnen aangeven waar 
ze wel of niet hun naam willen 
laten publiceren. Inspectie heeft 
aangegeven straks geen keuringen 
meer te doen na IBOP proeven en 
ook tijdens het keuringsseizoen 
niet meer na ABFP testen. De 
laagdrempelige keuring aan het 
eind van het seizoen komt tevens 
te vervallen. De herkansing voor 
hengsten tijdens de eerste twee 
ABFP testen blijft wel gehand-
haafd. Vorig jaar werd door de 
ledenraad vastgelegd dat alle ter 
keuring aangeboden driejarigen 
en merries met ter keuring aan-
geboden veulens verder getest op 
DNA. Dit leverde 2680 afstamme-
lingenverificaties op. 20 daarvan 
bleken een onjuiste afstamming te 
hebben. Van deze 20 bleek eentje 
onbekend en de overige 19 bleken 
van een andere hengst van het op 
dat moment op het station verke-
rende gekozen hengst. Er wordt 
gevraagd of het KFPS deze 20 
namen ook publiceert maar KFPS 
zal dat niet doen. Aangaande het 
jureren van onze Friese paarden 
laat het KFPS weten bezig te zijn 
met het opleiden van nieuwe 
mensen in de verrichtingsjury. Dit 
gaat goed. 
De jaarcijfers van het KFPS laten 
geen stijging in het aantal dek-
kingen zien, iets waar toch wel 
sterk op gehoopt was en dus nu 
tegenvalt. De financiële cijfers 
over 2019 zullen naar verwach-
ting goed zijn, met name door De 
Stormruiter. 
In de vergadering wordt nog het 
tucht- en dopingreglement aan-

gehaald. Hier worden tekstuele 
zaken aangepast die achterhaalt 
bleken te zijn. 

Rondvraag
Er wordt gevraagd: “Max van 
der Berg publiceert wel eens wat. 
Heeft hij een kern van waarheid? 
Zijn de ledenraadspublicaties 
volledig?” Roelof Bos beantwoord 
deze vraag en laat weten dat de 
heer van der Berg de notulen 
van een informele bijeenkomst 
aankaart. Dit was geen officiële 
vergadering waarbij een discussie 
liep over de formulering van een 
aantal onderdelen in een verslag 
van deze bijeenkomst. Roelof 
benadrukt dat hij het jammer 
vindt dat dit soort zaken zo groot 
gemaakt worden zonder ieder te 
horen die erbij betrokken was. Als 
dat wel gedaan was had dit voor 
veel minder negativiteit gezorgd. 
Bert Wassenaar haakt erop in 
en geeft ook aan dat het artikel 
wat onlangs in De Paardenkrant 
werd gepubliceerd voor negativi-
teit zorgt. Hendrik Kuipers haalt 
een mail aan die vanuit de regio 
Twente-Achterhoek ingebracht 
zal gaan worden op de leden-
raadsvergadering in Putten. Zij 
stellen voor het weer toe te staan 
2x per jaar een paard te mogen 
laten keuren in één jaar. Enkele 
positieve kanten aan dit voorstel 
worden genoemd. De inspectie 
zal dit voorstel bekijken en beoor-
delen. Op de vergadering wordt 
verder gevraagd of de regels voor 
OCD voor merries versoepeld 
kan worden en wordt er naar de 
gedragsregels omtrent het op dat 
moment heersende Rhino-virus 
gevraagd. 

Dan komt het punt van het 
aanlijnen van veulens tijdens de 
stap-beoordeling aan de orde. 
Moet er echt thuis met de veulens 
geoefend worden? Sabien Zwaga 
legt uit dat dit helemaal niet de 

bedoeling is. Maar op de keurin-
gen willen de juryleden dit jaar als 
proef wel graag alle veulens zien 
stappen naast de moeder, waarbij 
ze nog aangelijnd zijn. Waarom? 
Om de stap beter te kunnen be-
oordelen! De eerste keuringen van 
dit jaar leren ons al dat dit voor 
sommige veulens echt positiever 
werkt. 

Verder wordt er gevraagd naar de 
leeftijd van de ABFP-paarden. Is 
dit niet te jong? Nu mag een paard 
deelnemen wanneer het 2 jaar en 
8 maanden is. Er heerst bezorgd-
heid, met name over de verzuring 
van de paarden. Ria Hettinga, 
namens de sportraad aanwezig 
op deze vergadering zal dit punt 
meenemen naar de sportraad. Is 
het te meten? Ook wordt gevraagd 
of het stamboek ook bezig is met 
dieronvriendelijk gedrag? Men 
hoeft de sociale media maar te 
raadplegen om erachter te komen 
dat in sommige landen wel heel 
onvriendelijke dingen worden ge-
daan met paarden, ook met onze 
Friezen! KFPS geeft aan hiervan 
te weten, maar er niet veel tegen 
te kunnen doen. 

In deze regiovergadering wordt 
nog gemeld dat het aanvragen van 
een tweede sportpredicaat koste-
loos is bij een paard. Ook wordt 
de tuigproef van het Centraal 
Onderzoek aangehaald. Dit jaar 
liepen de paarden wel heel erg 
scheef door de baan. Kan de tuig-
proef ook niet gewoon binnen? 
En verder, waarom is de finale van 
de KFPS-indoor tuigcompetitie 
niet gewoon op de hengstenkeu-
ring in plaats van Sonnega? Ids 
Hellinga laat weten dat dit een 
punt voor de organisatie van de 
indoorcompetitie is maar dat het 
KFPS wel bereid is een podium te 
bieden voor deze suggestie.

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

VERSLAG REGIOVERGADERING
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IN MEMORIAM

geiten en de paarden. Hans en 
Bokje kwamen te wonen in het 
arbeidershuisje naast het boeren-
bedrijf dat ze verkocht hadden. 
Er werd het nodige verbouwd en 
zo konden Hans en Bokje hun 
geiten en paarden er prima stal-
len. We kennen Hans vooral van 
de laatste 15 jaar waarin hij zich 
steeds meer ging toeleggen op het 
fokken van Friese paarden. Als 
eerste kwam er een Jasper-mer-
rie en later kocht hij ook een Rin-
dert-merrie van Hindrik Kuiper. 
Wealtsje A. kwam via Jan Wietse 
de Boer op zijn pad. De merrie 
werd kampioen op Terschelling 
en was toen in eigendom van Jan 
Wietse de Boer. Hans kocht de 
helft van haar. Later werd ze he-
lemaal overgekocht. Uit Wealtsje 
A. heeft hij enkele nazaten waar-
bij vooral de hoop op Riemkje fan 
Klaeiterp (v. Tsjalle) werd gelegd. 
Hans de Vries was ook sterk bij 
onze fokvereniging betrokken. Zo 
was hij een trouw bezoeker van 
de vergaderingen en was hij de 
laatste jaren steevast hulp bij het 

Na een jaar van steeds afnemen-
dere gezondheid en het telkens 
weer wat meer moeten inleve-
ren, overleed op 73-jarige leeftijd 
de heer Hans de Vries. Een man 
dit zich vooral op de kaart zet-
te door zijn lieveling, de merrie 
Wealtsje A (Teeuwis x Jasper). 
De meervoudige kampioene van 
onze fokvereniging en zelfs ook 
een keertje de kampioene van de 
Centrale Keuring. Tijdens het af-
scheidsmoment van Hans was het 
dan ook niet verwonderlijk dat 
Wealtsje A. in de box naast de kist 
keurig de wacht hield over haar 
‘baas’. Zijn klompen er mooi naast.

Op de Klaeiterp in Wieuwerd 
hebben Hans en zijn vrouw Bok-
je jarenlang een melkveebedrijf 
gerund. Ze kregen drie dochters 
en hebben nu vier kleinkinderen. 
Hans was een grote liefhebber 
van de fokkerij en streefde naar 
goede fokproducten. Dit begon 
al bij de koeien maar werd later 
na de verkoop van het melkvee-
bedrijf verder voortgezet met de 

opbouwen- en afbreken van het 
keuringsterrein van onze fokdag. 
Ondanks dat hij niet eens lid was 
van de contactcommissie. Men 
kon op hem rekenen, hij was er. Hij 
was overigens ook iemand die ‘to 
the point’ kon zijn. Dit hielp hem 
goed in zijn functie als voorzit-
ter van één van onze studieclubs. 
Samen met Hylke Bleeker zorgde 
Hans ervoor dat alles netjes werd 
geregeld en kreeg hij iedereen weer 
in het gelid, mocht dat nodig zijn. 
Hans was van het type; ‘een man 
een man, een woord een woord’ 
en hield er niet van wanneer af-
spraken niet werden nagekomen. 
In Hans verliest onze fokvereni-
ging een voorname persoon-
lijkheid. Iemand met hart voor 
de fokkerij. Zijn betrokkenheid 
zal gemist worden. Wij wen-
sen zijn vrouw Bokje, de kinde-
ren en kleinkinderen en ande-
re betrokkenen veel sterkte toe.

Geschreven door: Johanna Faber 

26-03-1942                                       08-03-2018 
Sjerp de Jong

Nei 62 jier is der in ein kom-
men oan it libben fan Jan 
Bleeker. We kinne Jan yn de 
hynste wrâld fan de handel, 
net allinne yn hynders mar 
eins alles wat los en fêst siet. 
Persoanlik kin ik Jan fan doe 
er de fundaasje lei foar myn 
twadde moune. We neamden 
him doe Jan beton. Dêr foar 
hie hy in jiermennich mei syn 
broer Hylke in oannimmers 
bedriuw hân. Mar nei in jier 
as fjouwer woe Jan foar him-
sels fierder yn de beton, silo’s, 
fundaasjes en al sa wat mear.  
Jan libbe sa as we dat neame 
bourgondysk. In man fan in 
praatsje hjir en dêr,  in snack of 
pilske wie der net fiis fan. En 
warber, betiden wie de wrâld  
te lyts, seach er oeral ljocht yn. 
Doe er in jier as fyftich wie 
liet syn sûnens te winskjen oer 
en die er syn  bedriuw fan de 
hân. Mar stil sitte wie niks foar 
Jan en de loads neist syn hûs 
kaam fol te stean mei handel. 
Mar ek hynders, wie Jan fan 

hûs út in WPN man, no ka-
men der ek Fryske hynders en 
dêrmei ek de handel.  It wie yn 
de goede tiid foar de handel. 
Betiden die hy in soad handel. 
Der neist rûn it mei syn sûnens 
net altyt sa as hy woe en hie hy 
lêst fan in mentale dip.  Mar 
steeds klaude  hy wer bij de wâl 
op. De lêste jierren kinne we 
Jan mei in stok of soms yn de 
rolstoel,  syn fuotten lieten it 
ôfwitte. In wykmennich foar 
syn dea,  kamen we op fisite en 
hie hij foar ús  noch in moai 
hynderke útseage. In hynder 
dat ik jieren dêrfoar fan ‘m 
kocht hie. Prachtich, makke op 
de dei opfang. Alle bewûnde-
ring foar frou en bern dy’t Jan 
altyt bystiene. In amputaasje 
fan syn skonk koe Jans hert net 
oan. Jammer, wer in bisûnder 
man minder. Sterkte oan de 
neiste famylje. 
 
Skriuwn troch: Jehannes Dijkstra

20-08-1955                                                 10-05-2018
Jan Bleeker

08-02-1945                                                                  07-05-2018
Hans Auke de Vries

IN MEMORIAM

Typerend voor de in maart 
overleden Sjerp de Jong is zijn 
immer enthousiaste houding en 
zijn lach. Met zijn sigaretje en 
zijn snor was hij voor velen een 
herkenbaar persoon.  
Sjerp de Jong woonde met zijn 
vrouw Gerda op de ‘Kazerne’ 
in Witmarsum. Een huis aan de 
rand van het dorp. Vroeger had 

Sjerp hier een eigen loonbedrijf. 
Hoe meer de leeftijd vorderde 
hoe meer hij afbouwende bij zijn 
bedrijf en hoe vaker hij met de 
paarden aan de slag ging. 
Sjerp was een actieve rijder in de 
tuigsport. Met Wobke (v. Jelle) 
en Ruben (v. Fetse) heeft hij heel 
wat wedstrijden gereden. Ruben 
haalde de ereklasse en ook Wobke 

had op een gegeven moment zo-
veel punten dat ook hij wel bijna 
naar de ereklasse moest. Heel 
vaak was Ilse Koster-Keuning 
zijn vaste rechterhand als het om 
de paarden gaat. Ook haar man 
Robbie hielp vaak een handje 
mee. Ook Martin Gaastra was 
met regelmaat bij Sjerp op stal en 
heeft zijn paarden zelfs nog wel 
eens in tandem gereden.  
Naast het tuigen hebben Sjerp 
en Ilse ook ontzettend veel aan 

ringsteken gedaan. In deze discipli-
ne was het duo behoorlijk succes-
vol. Ze wonnen enkele keren het 
Fries Kampioenschap en hebben bij 
Vereniging Het Friese Tuigpaard 
menigmaal het A.K.W. Dou-
ma-Oantinken weten te veroveren. 
Het rijden met een arreslee of sulky 
zorgden eveneens voor vele uurtjes 
plezier en ontspanning. 
De gezondheid van Sjerp heeft 
de laatste gezorgd voor de nodige 
bezorgdheid en liet hem helaas dit 

jaar echt in de steek. Geheel vol-
gens wens van Sjerp kon er afscheid 
genomen van hem in zijn eigen stal. 
Zijn paarden stonden er rustig bij. 
De sjees en de arreslee, netjes aange-
kleed met alles wat nodig was bij het 
rijden, pronkten naast de kist. Een 
bijzonder afscheid van een bijzon-
dere man. Heel veel sterkte gewenst 
voor Gerda maar ook alle anderen 
die nauw bij hen betrokken was. 
 
Geschreven door: Johanna Faber 
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INFORMATIE OVER FOKDAG

Geachte leden,           Koudum, juni 2018

Hierbij ontvangt u de informatie over onze 67ste fokdag op donderdag 23 augustus en zaterdag 25 augustus.  
U wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze keuring. Komt u met uw veulen(s) of paard(en) 
naar de keuring dan willen we u verzoeken onderstaande informatie aandachtig door te nemen. De informatie 
is van belang voor een goed verloop van de aangifte en de fokdag.

De fokdag wordt gehouden op donderdag 23 augustus in Sint Nyk en zaterdag 25 augustus in Blauhûs.

De veulens en paarden kunnen op twee manieren worden aangemeld;
1. Digitaal aanmelden via www.kfps.nl via de link leden. (voorkeur)
 Het aanmelden van een paard/veulen gaat als volgt in z’n werk:
 In het menu ‘LOGIN’ kan ingelogd worden op de website, met het lidnummer en de door het KFPS ver 
 strekte inlogcode
 STAP 1: MIJN KFPS
 STAP 2: MIJN ADMINISTRATIE    >MIJN Keuringen
 STAP 3: PAARD AANMELDEN KEURING
 Op het scherm verschijnt een lijst van alle op naam van het betreffende lid geregistreerde paarden.  
 Vervolgens moeten alle velden worden ingevuld. 
 In het menu ‘KEURINGEN’ bij het item ‘STARTLIJSTEN & UITSLAGEN’ kunt u controleren of het  
 paard voor de juiste keuring is aangemeld.
 Niet-leden van Fokferiening It Fryske Hynder kunnen ook veulen(s)/paard(en) laten keuren. De kosten  
 zijn € 25,00 per paard. Dit bedrag moet voor aanvang van de keuring betaald zijn bij het secretariaat.

2. Schriftelijk door het ingevulde aanmeldformulier(en) te sturen naar:
 Fokfer. It Fryske Hynder, Joke Heida, Poel 1, 8723 BX Koudum. Email: heidakdm@gmail.com

Om op de keuringen de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft het KFPS besloten dat men bij 
aangifte van de paarden voor de keuring een éénmalige machtiging zal moeten invullen. U dient per paard een 
aparte machtiging in te vullen.

Let op: Het is niet toegestaan om enters op hoefbeslag ter keuring aan te bieden. 

Wilt u tijdens de fokdag in ieder geval letten op :
• De stamboekpapieren (m.u.v. de veulens), voor alle rubrieken, vooraf inleveren bij het secretariaat.
• Inenting van de paarden tegen influenza is verplicht en moet worden aangetoond. De laatste vaccinatie  
 moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaatsgevonden.
• Na paspoortcontrole op inenting ontvangt u de hoofdstelnummers. Alle hoofdstelnummers moeten na  
 afloop terug worden gebracht. Bij ieder niet ingeleverde nummer wordt € 10,- in rekening gebracht.
• Geboortebevestiging (blauwe papier) van het veulen na het keuren inleveren bij de chipploeg.

Keuringsgeld en afmelden van een paard
Indien u uw paard afmeldt voor de keuring, bent u het KFPS wel keuringsgeld verschuldigd.
Het betreft alle afmeldingen die gedaan worden in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum en natuurlijk de 
afmeldingen op de keuringsdag zelf. Kunt u echter binnen twee werkdagen na de keuring een geldige dieren-
artsverklaring overleggen aan het stamboekkantoor, dan zal geen keuringsgeld in rekening worden gebracht. 
Voor de afmeldingen zonder geldige (en tijdig ingeleverde) dierenartsverklaring, zal het keuringsgeld in reke-
ning worden gebracht.
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Alle kleuren

bij benadering !

Tel.: 0519 - 228 228 Fax: 0519 - 228 300

www.dvc.nl

Hierbij ontvangt u het ontwerp van uw opdracht.

Graag uw accoord of opmerkingen onderstaand vermelden.

  Print accoord.

  Print niet accoord. Opnieuw ter goedkeuring aanbieden.

  nl:

Kleuren kunnen enigszins afwijken.

  Datum: Naam:

Naam vlag: Friesche Paarden Fokvereniging

Maat:  150 x 225

Datum: 13-07-2011

Digitaal

Doeksoort: Poly-Glans

Referentie:  20421521 / 1107

Aantal:  1

Relatie: 

Relatienummer:  311001648

Friesche Paarden Fokvereniging

PMS: zwart

PMS: blauw 300 c

PMS: reflex blue c

PMS: groen 361 c

PMS: groen 340 c

PMS: rood 1805 c

PMS: rood 032 c

b)

Fo
k

ve
re

n
ig

in

g  Het Friesche Paard

Zuid  Nederland

FOKVERENIGING
     ”HET FRIESCHE PAARD 

      TWENTE – ACHTERHOEK”
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Gebruiksrubrieken Pavo Fryso bokaal tuigen  & Pavo Fryso bokaal dressuur 

https://www.kfps.nl/Keuringen/Keuringen/Aangifteformulieren.aspx
De wedstrijd Jonge Friese Paarden met Tuigaanleg zal worden georganiseerd op zaterdag 25 augustus en is be-
doeld voor alle paarden die zijn ingeschreven in het veulenboek of stamboek van het KFPS (ook KNHS-geregis-
treerde paarden). 
De wedstrijd Jonge Friese paarden met dressuuraanleg wordt dit jaar wederom op de zondag na de fokdag geor-
ganiseerd i.s.m. HSF De Morraruters en zal daar ook op de terreinen verreden worden

De aangifteformulieren vindt u op de website www.kfps.nl . 
Het reglement eveneens te vinden op de website (Reglementenrichtlijnen/Uitvoeringsbepalingen)

       Rubrieken Sint Nyk   Rubrieken Blauhûs
Hengstveulen        1A     1
Merrieveulens        2A     2
Entermerries        n.v.t.     3
Twentermerries       n.v.t.     4
Opname 4-jarige en oudere veulenboekmerries   5A     5
Driejarige veulenboekmerries      6A     6
4-jarige en oudere stamboekmerries     7A     7
4, 5- en 6-jarige stermerries      8A     8
7-jarige en oudere stermerries     9A     9
Premiekeuring voor kroonmerries     n.v.t.     10
Premiekeuring voor modelmerries     n.v.t.     11
Driejarige en oudere veulenboekruinen    12A     12
4-jarige en oudere stamboekruinen     13A     13
4-jarige en oudere sterruinen      14A     14
Eervolle vermelding rubriek preferente merries   n.v.t.     15

De inschrijving sluit definitief op 24 juli 2018. In verband met het tijdig samenstellen van de catalogus kunnen 
aangiften of wijzigingen, die na deze datum binnenkomen, niet meer worden geaccepteerd. 

Bijschrijvingen zijn dit jaar niet mogelijk!
Uiterlijk woensdag 25 juli 2018 zullen de voor de betreffende fokdag aangemelde paarden weergegeven worden 
op de KFPS-website (onder “keuringen” en vervolgens “startlijsten & uitslagen”). Het is de verantwoordelijk-
heid van de inzender, om te controleren of een aanmelding is verwerkt. In het geval een aanmelding niet, of niet 
correct mocht zijn verwerkt, moet dit uiterlijk woensdag 25 juli bij het secretariaat van de fokvereniging gemeld 
zijn.

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!!

• Bestgaand tuigpaard merries 4-6 jaar (PAVO/FRYSO bokaal, selectie Centrale Keuring)

• Bestgaand tuigpaard hengsten/ruinen 4-6 jaar (PAVO/FRYSO bokaal, selectie voor Centrale Keuring)

• Bestgaand rijpaard merries

• Bestgaand rijpaard hengsten/ruinen

• Open klasse enkelspan voor vierwielige wagen

• Open klasse dubbelspan voor vierwielige wagen

• Jeugdrubriek tuigen tot 16 jaar (onder begeleiding)

• Klavertje drie voor de sjees

Rubrieken Middagprogramma Fokdag 2018
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AANGIFTEFORMULIER     6 7 e  FOKDAG It  Fryske  Hynder 201 8  
Graag formulier volledig invullen en vooral het registratienummer van het paard! 
        23 augustus, Sint Nyk 25 augustus, Blauhûs (aankruisen voorkeur) 
Eén formulier per paard gebruiken! 
Ook dit keuringsseizoen kunnen veulens en paarden digitaal via de KFPS-
website (www.kfps.nl) aangemeld worden voor de fokdag. KFPS-leden kunnen 
alleen paarden aanmelden die op hun naam zijn geregistreerd. 
Het aanmelden van een paard/veulen gaat als volgt in z’n werk: 
In het menu ‘LOGIN’ kan ingelogd worden op de website, met het lidnummer 
en de door het KFPS verstrekte inlogcode 
STAP 1: MIJN KFPS 
STAP 2: MIJN ADMINISTRATIE    >MIJN Keuringen 
STAP 3: PAARD AANMELDEN KEURING 
Op het scherm verschijnt een lijst van alle op naam van het betreffende lid geregistreerde paarden. 
Vervolgens moeten alle velden worden ingevuld.  
In het menu ‘KEURINGEN’ bij het item ‘STARTLIJSTEN & UITSLAGEN’ kunt u controleren of het paard voor 
de juiste keuring is aangemeld. 
LET OP!! Aanmeldingen die niet via www.kfps.nl gaan, zijn pas na de sluitingsdatum zichtbaar op de site 
van het kfps !!  
Naam paard / veulen : ____________________________________________________________  

Reg. nr. paard/veulen* : __________________________________________ (niet het chipnummer) 

Geboortedatum  : ____________________________________________________________  

Te koop : Ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Vader  : ____________________________________________________________  
Moeder (naam en reg.nr) : ____________________________________________________________  

Fokker (naam + woonplaats) : ____________________________________________________________  

* Registratienummer veulen staat linksboven vermeld op het blauwe papier. 
Rubriek nummer  
Eigenaar: (wanneer u recentelijk bent verhuisd graag het oude adres ook vermelden) 
Naam : ____________________________________________________________  
Adres : ____________________________________________________________  
Postcode & Woonplaats : ____________________________________________________________  
Telefoonnummer : ____________________________________________________________  
E-mailadres : ____________________________________________________________  
Eenmalige machtiging   SEPA 
Naam: Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 
Adres: Oprijlaan 1, 9205 BZ  Drachten, Nederland  Incassant ID: NL43ZZZ400012060000 
Kenmerk machtiging: (Uw lidnummer + factuurnummer) 
Naam :  ____________________________________________________________  
Adres :  ____________________________________________________________  
Postcode  & woonplaats :  ____________________________________________________________  
Rekeningnummer (IBAN) :  ____________________________________________________________  
Plaats en datum :  ____________________________________________________________  
Handtekening : ____________________________________________________________  
Indien de machtiging oninbaar blijkt, worden er administratiekosten in rekening gebracht. 
INSCHRIJVINGEN VOOR 24 JULI NAAR:          Bijschrijvingen zijn dit jaar niet mogelijk! 
Joke Heida, Poel 1, 8723 BX Koudum Tel: 0514-523776 /  06-10740315 E-mail: heidakdm@gmail.com 
In verband met het tijdig samenstellen van de catalogus kunnen aangiften of wijzigingen die na deze datum binnenko-
men niet meer worden geaccepteerd. 
Uiterlijk woensdag 25 juli 2018 zullen de voor de betreffende fokdag aangemelde paarden weergegeven worden op 
de KFPS-website (onder “keuringen” en vervolgens “startlijsten & uitslagen”). Het is de verantwoordelijkheid van de 
inzender, om te controleren of een aanmelding is verwerkt. In het geval dat een aanmelding niet, of niet correct 
mocht zijn verwerkt, moet dit uiterlijk woensdag 25 juli bij het secretariaat van de fokvereniging gemeld zijn. 

Oanjefteblêd Middeisprogram 
Fokdei Blauhûs 2018 

(Hawwe jo mear as twa hynders op te jaan foar ik middeisprogram, meitsje dan earst efkes in kopy fan dit blêd!) 

Namme fan hynder nr. 1 : ___________________________________ Leeftyd: _____________  

Registraasjenûmer hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Heit fan it hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Eigner fan it hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Adres : _______________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________  

Rider/Ridster :  __________________________________ Leeftyd: _____________  
  (allinne fan tapassing by de jeugdrubryk) 
 
Weinnûmer; dit jier mei der allinnich dielnaam wurde mei nûmers die tawiisd binne troch it sekretariaat 

 

Namme fan hynder nr. 2 : ___________________________________ Leeftyd: _____________  

Registraasjenûmer hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Heit fan it hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Eigner fan it hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Adres : _______________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________  

Rider/Ridster : _______________________________________________________  

Boppesteand hynder docht in Blauhûs mei oan de folgjende rubriek (oankrûskje graach): 

 
0 Bestgeand túchhynder, hynsten/rûnen 4-6 jierigen  → seleksje foar de Sintrale Keuring 
0 Bestgeand túchhynder, merjes 4-6 jierigen  → seleksje foar de Sintrale Keuring 
 Zie www.kfps.nl voor het reglement Jonge Friese Paarden met Tuigpaardaanleg 
0 Bestgeand rydhynder, hynsten/rûnen   
0 Bestgeand rydhynder, merjes   
0 Jeugdrubryk, túgje tot 16 jier ûnder begelieding   
0 Twaspan, iepen klasse foar de fjouwertsjillige wein 
0 Inkelspan, iepen klasse foar de fjouwertsjillige wein 
0 klaverke trije foar de sjees 
 

Stjoer dit oanjefteblêd foar 26 juli nei: 

 Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum, mail: heidakdm@gmail.com 
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www.henswoude.nl

Mees 497
Tymon 456 x Dries 421

Walt 487
Gjalt 426 x Ulke 338

sport
elite 

Wylster 463
Rindert 406 x Rypke 321

sport
elite 

Haike 482
Arjen 417 x Lute 304

sport

Nane 492
Wimer 461 x Brandus 345
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Frozen semen available!
**

Vers sperma ‘s ochtends voor

09.00 uur telefonisch bestellen via

telefoonnummer: 06-25407126.

Alle dekgelden zijn excl. BTW,

verzendkosten en afdracht KFPS.

Elke volgende te dekken

merrie  € 50,- korting!

Verrichtingstopper 2015
Reserve Kampioen HK 2017!

- Kampioen Tuigen
- Meeste 1e premie veulens in 2017
van alle goedgekeurde hengsten!

 
StarKing 
Ze is in 2000 mee verhuist naar 
Spannum. Haar ouders zijn 
beide oorspronkelijk Fries. Al 
snel kwamen er Friese paarden 
in Spannum. Zo kochten ze 
drie merries van de oude Heida 
stam. Daarnaast kochten ze 
vaak veulens van Hette Walstra. 
Met deze merries is de fokkerij 
begonnen, genaamd “fan 
Starking”. Starking houdt zich 
in de fokkerij veel bezig met 
het inteelt en proberen hier de 
juiste keus in te maken. Starking 
heeft al vele successen geboekt 
met de fokkerij. Dit jaar kan 
een voorlopige kroonmerrie 
definitief kroon worden door 
genoeg punten te behalen op 
de IBOP. Een kroonmerrie 
die aankomende zomer voor 
eventueel modelverklaring gaat 
en een hengst aangewezen voor 
het centraal onderzoek. Dat zijn 
nog genoeg spannende uitstapjes 
voor de familie. 
 
Zelf beleren 
Tineke woont zelf in Weidum 
en heeft twee Friezen met haar 
vader in eigendom uit de fan 
Starking lijn en een KWPN met 
veulen. De beide Friezen staan 
op dit moment nog in de opfok. 
Tineke beleerd regelmatig de 
eigen paarden en daarnaast rijd 
ze een merrie onder het zadel. 
Door de vele drukte op haar 

werk rijd ze momenteel maar af 
en toe een wedstrijd.  

VDL Stud in Bears 
In oktober 2013 is Tineke 
afgestudeerd als dierenarts. 
Binnen haar studie moest ze een 
afstudeerrichting kiezen en koos 
ze voor de paarden. Ze had de 
mogelijkheid om dicht bij huis 
een externe stage te lopen. De 
praktijk “Arts en Dier” gevestigd 
bij VDL Stud in Bears. Ze is in 
juni stage gaan lopen en in maart 
kon ze er officieel aan de slag. 
Dit had ze eerste instantie nooit 
verwacht, want de banenmarkt 
was in die tijd krap. Tineke had 
er al rekening mee gehouden dat 
ze waarschijnlijk meer richting 
het zuiden moest om een baan te 
vinden. 

Veel reizen maken 
Ook zijn er nog andere 
onderwerpen die een rol in 
Tineke haar leven spelen. Zo 
houdt ze  bijvoorbeeld van 
reizen en heeft al veel landen 
buiten Europa gezien. Brazilië, 
Jamaica, Indonesië, Dubai en 
Canada. Daarnaast gaat ze elk 
jaar een maand naar Nieuw-
Zeeland. Hier werkt ze samen 
met een dokter en komt vooral 
het onderwerp gynaecologie bij 
paarden aan de orde. Dit is voor 
Tineke altijd weer een belevenis, 
waar ze ook nog eens veel leert. 

Greidebraas 
Daarnaast houdt ze nog van 
muziek maken. Tien jaar geleden 
hebben ze met de familie een 
brassband opgericht, genaamd 
de Greidebraas.  Dit is anders 
dan een fanfare, het is wat in een 
vernieuwd jasje gestoken. Ze zijn 
de laatste jaren enorm gegroeid 
met leden. Ook doen ze elk jaar 
mee aan het NK en hebben ze 
bijvoorbeeld onlangs nog een 
themaconcert gegeven. 

Kwestie van bijhouden 
Tot slot haar nieuwe uitdaging, 
penningmeester van ons 
fokvereniging. Tineke werd 
benaderd voor deze functie. 
Het leek haar leuk en het is een 
gezellig bestuur. Ze wil graag 
ook wat meer affiniteit met het 
stamboek en de Friese paarden, 
omdat ze dagelijks vaak met 
KWPN-ers te maken heeft. Het 
combineren met werk ziet ze wel 
zitten, want het is gewoon een 
kwestie van bijhouden. 

“Als je zo nu en dan een 

steentje bijdraagt, kunnen 

we het draaiende houden”

NIEUW BESTUURSLID

Tineke de Haa n

Tekst: Christina Dijkstra

Ik wil jullie graag voorstellen aan onze 
nieuwe penningmeester, Tineke de Haan 
uit Weidum. Tineke is in 1989 geboren 
in Zwolle. Ze is in 2000 mee verhuist 
naar Spannum. Haar ouders zijn beide 
oorspronkelijk Fries.
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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

IT NIJE LID

D U R K J E  V I S S E R  &  R E N E  D E  B O E R

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”. In deze editie maken we nader 
kennis met Durkje Visser en Rene de Boer.

Durkje Visser (50) is een 
zelfstandig interimmanager in 
de zorg. Ze is getrouwd met 
Rene de Boer (53) docent aan 
de NHL Stenden. Ze wonen nu 
24 jaar in een zelf verbouwde 
woonboerderij in Bears. In 
dit prachtige dorp zijn wij zo 
ongeveer de enige met Friese 
paarden! We zijn enorme 
dierenliefhebbers en hebben ons 
leven dan ook ingericht rondom 
Friese paarden en rottweilers.

Hoe het begon 
Onze eerste Friezen kwamen 
op de boerderij toen vrienden 
emigreerden en hun paarden 
niet mee namen. Wij hebben 
ons ontfermd over een 28-jarige 
stermerrie en een 2-jarige 
nakomeling daarvan.

Huidige paarden 
De nakomeling van de oude 
merrie hebben we nog en is 
onlangs 21 jaar geworden. 
Hiernaast zijn we de trotse 
bezitters van Duet’s Brocht, 
een 11-jarige Friese hengst die 
onder andere op de Friesian 
Proms2017 in een soloshow was 
te bewonderen. Een imposante 
verschijning met enorm veel 
behang, zijn manen zijn op dit 
moment maar liefst 2.70 meter 
lang!

Hiernaast hebben we een 
driejarige merrie (als veulen 
bekroond met een 1e premie), 
waarmee we uiteraard dit jaar 
naar de keuring  gaan. Dit was 
de direct aanleiding om lid te 
worden van de fokvereniging, 
echter we zijn al jaren trouwe 
bezoekers van de fokdag in 
Blauwhuis.

Verdere activiteiten 
Hierbij heeft Durkje zich 
verdiept in inspanningsfysiologie 
en optimale voeding voor 

(sport)paarden. Door het 
inzetten van individuele 
trainingsparogramma’s, met het 
gebruik van hartslagmeting, 
voor het paard en ruiter, kan er 
effectiever worden getraind en 
preventief ingezet worden op 
het voorkomen van blessures. 
Gecombineerd met het opstellen 
van een optimaal rantsoen kan ik 
paarden ruiters hierin begeleiden. 
Het is de bedoeling bovenstaande 
het komende jaar verder te 
ontwikkelen.

Tot slot zijn we druk met een 
stuk erfvernieuwing en het 
verbeteren van onze faciliteiten 
ten behoeve van het houden 
van paarden. Kortom: volop 
actief rondom onze passie Friese 
paarden waarbij we jullie graag 
ontmoeten! 

MEIDIELINGSBLÊD JULI 2018  25



“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

VEULENBEOORDELEN

STUDIEGROEPEN VEULENBEOORDELING
BIJ STAL DE LYTSE VLEAREN

Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke veulenbeoordeling vanuit de studie-
groepen georganiseerd. Studiegroep 1 was de organiserende dit jaar.

Met een mooie opkomst van ongeveer 35 studiegroep-leden werd het een 
gezellige en leerzame avond.

Deze keer waren we te gast bij Tye 
en Jacobine Mulckhuyse van Stal 
De Lytse Vlearen te Tzum. Zij heb-
ben de hengsten Sake en Loade-
wyk ter dekking.
Tye en Jacobine hadden er echt 
reuze zin in en hadden het ge-
weldig voor elkaar. Bij de ingang 
stond al een bord wat er allemaal 
te drinken was. Bij aankomst kreeg 
een ieder koffie/thee met heerlijke 
cake.
 
Daarna mochten de veulens zich 
presenteren á 2018 in stap naast de 
merrie, zoals bij het KWPN al ja-
ren gebeurd. Het bleek ook nu dat 
de veulens beter te beoordelen wa-
ren in de stap dan ongecontroleerd 
los. Dit lijkt dus zeker een verbete-
ring. Een beetje oefenen thuis kan 
geen kwaad zodat ze gemakkelijk 
meelopen.

Onder deskundige leiding van Sa-
bien Zwaga werd een mooie groep 
veulens op exterieur en beweging 
beoordeeld. Er waren veulens van 
diverse vaders en leeftijden. Er 
waren score- en lineair scorefor-
mulieren aanwezig zodat een ieder 

die dat wilde zelf mee kon scoren. 
De lineair score formulieren die 
bij een 1e lichting van de jonge 
hengsten gebruikt wordt om een 
1e indruk te geven voor het veu-
len rapport. Ook dat werd goed 
uitgelegd zodat een ieder beter 
begreep waar zoal op gelet wordt 
en waarom een score soms anders 
uitvalt dan verwacht. Ze zitten al-
lemaal in de groei en de ene dag 
hangen ze aan moeders en de 
andere dag bewegen ze vrij van 
de merrie. Zo ook de prachtige 
Eise x Wytse van Jan Kruis. Een 
2e premie in Sint Nyk op de 13e 
juni en nu een dikke 1e premie 
van alle aanwezigen na een zéér 
overtuigende presentatie. Ook 
later toen hij weer van de trailer 
gehaald werd om een voorbreng 
filmpje te maken, liep hij nog 
net zo fris en overtuigend.
Na elke presentatie en beoorde-
ling met uitleg werd bekend ge-
maakt wat de afstamming was. Er 
waren veulens van Thorben, Eise, 
Jurre, Sake, Loadewyk, Nane en 
Markus.

Na afloop bedankte Willem de 
Boer Tye en Jacobine voor hun 
gastvrijheid en ook Sabien Zwa-
ga voor haar duidelijke uitleg. Zij 
kregen als dank een broodplank 
met versnaperingen. Jacobine 
heeft nog een mooi verhaal ver-
teld over hoe het allemaal begon 
zo’n 10 jaar geleden in Tzum. Na 
haar beeindiging van haar werk 

wilde ze zo graag een Fries. Tja, 
Tye dacht  doe gelijk maar 
een drachtige merrie. En 
na deze kwamen er alleen maar 
meer bij. Verkopen is zo moeilijk, 
ze zijn hun allemaal dierbaar. In-
middels loopt het aantal soms iets 
uit de hand en gaat er sporadisch 
toch maar eentje in de verkoop. 
De avond was super geslaagd. De 
drankjes, hapjes en snacks von-
den hun weg. Tye en Jacobine 
nogmaals bedankt. Jullie hadden 
het TOP voor elkaar!

Tekst: Janny Bosma Foto’s: Johanna Faber
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nette punten met 183,5. Dit beloofd 
wat voor de toekomst. 

Een echt allround paard is de Neel-
tje fan ‘e Waldsicht van Ciny Ande-
la en Hans van der Wolff. In Bozum 
op het CH Raerderhimruters wer-
den Ciny en Neeltje twee keer eer-
ste in de klasse B. Naast de oranje 
linten, fijn gereden te hebben, kreeg 
de combinatie vier winstpunten en 
daardoor is het mogelijkheid om de 
overgang te maken naar de volgen-
de klasse. Hans ment de merrie, 
maar ze wordt ook nog ingezet voor 
het tuigen, ringrijden en het arrens-
lee rijden. Een echt familiepaard.

Een succesvolle reis naar CH Sneek 
was het voor Akkelien de Vries met 
sterhengst Nanning fan Hylpen (v. 
Wytse 462) van de familie de Vries. 
In de klasse M2 behaalde Akkelien 
met 6-jarige rastypische hengst de 

In Marsja De Vries-Dijkman en 
dekhengst Haitse 425 heeft het 
fokgebied een combinatie, die het 
hoogst haalbare bereikt hebben; 
de  GrandPrix. Een schitterende 
prestatie! Intussen heeft Marsja 
begin juni met dekhengst Eise 489 
een veelbelovend debuut in de 
Prix Saint George gehad. Ook een 
merrie uit ons fokgebied is bezig 
met een veelbelovende sportcarriè-
re, namelijk Geartsje fan de Iepene 
Hikke. Zij wordt door de ambiti-
euze ruiter Jacob van der Heide 
in de klasse Prix Saint George 
uitgebracht.  Fokker en eigenaar 
van deze ster- en sportmerrie is 
Leny Haijtema-Reidsma uit Wons. 
Jacob kwam onder andere op Texel 
aan de start met de Fabe-merrie, 
60,29 % was het resultaat voor de 
combinatie. Vorig jaar op het eerste 
Europees Kampioenschap Friese 
Dresssuurpaard werd de combina-
tie netjes achtste met 63,18%. Naast 
haar sportcarriere wordt de merrie 
door Leny Haijtema ook ingezet als 
fokmerrie. Vorig jaar had Geartsje 
een merrieveulen van Jehannes 484 
aan de voet en het jaar daarvoor 
een merrieveulen van Eise 489. Een 
toppresatatie van deze merrie.

De eerste proeven in hun sportcar-
rière werden door twee combinaties 
gereden. Op het CH Sneek startte 
Geeske Vellenga de vijftienjarige  
stermerrie Lutske H. (v. Wobke 
403) van Roel van der Hoek uit 
Kubaard. In de klasse BB werden 
182,5 en 184 punten gehaald door 
dit duo. Van der Hoek rijdt Lutske 
zelf in de wintermaanden in men-
lessen, tuigt en fokt ook met haar. 
De merrie wordt momenteel door 
Age Okkema in klasse ZZ Mennen 
uitgebracht. Kleindochter Pierke 
Reitsma behaalde met de veelzijdi-
ge Elbrich van Brúndyk (v. Rindert) 
van de familie Reitsma-van der 
Hoek in dezelfde klasse eveneens 

eerste en tweede prijs en enkele 
winstpunten. Op het EK werd dit 
duo derde bij de vijfjarigen met 
67,05%. 

Ook Miranda Nagelhout valt ge-
regeld in de prijzen met de Mi-
chiel-zoon Thies fan de Klaster. Op 
het jaarlijkse concours Gaasterland 
dat tijdens het Hemelvaartsweek-
end gereden werd, behaalde dit 
enthousiaste duo een vierde plaats 
en ook op CH Sneek was er een 
bronzen plek in de klasse L1. Dit 
veelbelovende duo is dit jaar bezig 
om vele winstpunten binnen te 
halen. 

Op het wedstrijdterrein is Nuttert 
fan Dijkmaniastate een bijzonder 
verhaal. Deze stoere Friese hengst 
is bij het Barock Pinto Studbook 
goedgekeurd voor de fokkerij. 
Zoals de stalnaam al doet ver-
moeden is de hengst gefokt door 
dierenarts Douwe Dijkman.  Deze 
Olrik-zoon wordt door Jitske van 
der Weij voorgesteld in de klasse 
Z1. Op het mooie CH Sneek was 
er een nette vierde plaats voor de 
combinatie. Eind april maakte de 
combinatie ook een uitstapje naar 
Texel, zij werden tijdens het Texel-
weekend onder andere achtste met 
210 punten. 

Twee derde prijzen  (4 winstpun-
ten) waren er voor Petra Kiestra 
met Sybrich fan Jonkerhûzen op 
de eerste dag van het Heamielcon-
cours in Bolsward. In de klasse B 
werd de hoogbenige Fabe-dochter 
netjes voorgesteld door Petra. De 
combinatie is bezig met een goede 
reeks proeven, want in Gorredijk 

In ons fokgebied hebben we vele talent-
volle paarden en ambitieuze ruiters/
amazones. Alle  combinatie hebben weer 
erg hun best gedaan op verschillende 
niveaus en disciplines. 

Tekst: Anke Noordmans    Foto’s: Johanna Faber

Nanning fan Hylpen (v. Wytse) met  
Akkelien de Vries
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JURRE 
495

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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Stalhouderij Kruis biedt aan

www.stalhouderijkruis.nl

De twee zeer 
rastypische 

Friese hengsten 
Wytse 462 Sport 

&
Gerben 479 Sport

Beide hengsten 
beschikken  

over een hoog 
drachtigheids-

percentageGerben 479 Sport
(Doaitsen 420 x Sape 381) 

Wytse 462 Sport 
(Arjen 417 x Oege 267) 

Fotografie: Karin Sevink en Johanna Faber
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werden ze met 202,5 punten eerste.  

Op het Concours Hippique van 
Gorredijk werd Nina Tuinman 
met de elegante Silke fan Teakesyl 
(v. Maurits) derde met 195 pun-
ten en een tweede prijs met 198,5 
punten in de klasse L mennen. Een 
maand eerder werd de combinatie 
op Concours Hippique van Joure 
nog eerste (200,5 punt) en tweede 
(194) in de klasse B. Deze volle 
zuster van dekhengst Markus 491 
is begin april door een zeer goede 
IBOP-menproef van 81 punten met 
eigenaar Hendrik Eppinga definitief 
kroon geworden. Door deze presta-
tie is de vijftienjarige ster-prefrente 
merrie Jildou fan Teakesyl (v. Onne 
376), de moeder van Silke, Markus 
en ereklassetuigpaard Christiaan PJ 
(v. Andries 415) nu prestatiemoe-
der. Naast de goede resultaten in 
het mennen, heeft Silke ook al goed 
gepresteerd onder het zadel. In de 

finale van de Friesian Talent Cup 
2017 werd de veelzijdige merrie 
gereden door Christina Dijkstra 
keurig zesde.  

WEDSTRIJDPRAAT DRESSUUR

Silke fan Teakesyl (v. Maurits) in de FTC met Christina Dijkstra

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 
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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

 

FRYSKE HYNDERS OM UTENS

Us Fryske hynder yn it  
bûtenlân 
 
Hynders út ûs fokgebiet stean wrâld 
wiid goed bekend en wurden man-
nichfâld ynset yn de dressuer en 
foar de karre om te mennen, tuigen 
en/of ring ride. Ek wurde der wolris 
hynders ferkocht nei it bûtenlân en 
binne de nije eigeners tige bliid mei 
it hynder. Yn dizze rubryk wurde in 
oantal yn it fokgebiet fokte hynders 
yn bygelyks Noarwegen en Ingelân 
oan helle.  

De grutske Charlotte Vilhemsen 
út Noarwegen is de amazone fan 
har 8-jierrige Hotse van de Marne. 
Dizze Rindert-zoon is fokt troch 
Douwe van Foeken út Boalsert. Op 
it earste Europeesk Kampioenskip 
Frysk Dressuurpaard fan de K&PP 
yn Haskerhorne ferline jier, waard 
Vilhelmsen mei Hotse fjirde by de 
7 jierrigen. Vilhemsen is drok oan 
it oefenjen op de fleanende wiksels 
mei har Hotzie. Op snein 8 maaie 
helle dit duo noch in persintaazje 
fan 68,468 op in Noarse wedstriid. 

By it riidtúch ferhierbe-
driuw Fraithwen Friesians 
yn Newtown (Ingelân) fan 
Gaynor Morris en Ian Garbett 
rinne twa Fryske hynders; 
Teun en Jurre (Beart x Teunis). 
De 4-jierrige Bartele-soan 
Teun RS is fokt troch ûs foar-
sitter Roelof Bos en syn frou 
Hanna Veldman út harren 
stjer-preferinte merje Wieke-
lientje (h: Krist).  Wiekelientje 
is ek de mem fan stjer sport-
merje Isa R.S. (h: Norbert) 
en de yn Dubai wenjende 
Adriaan R.S (h: Brend). “He 
is a very lovely horse, with a 
beautiful temperament. He is 
very calm and funny. Teun is 

a very good boy when he is 
working, he loves attention!”, 
fertelt Morris. fertelt Morris.
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KWARTJE VALT Xander begint aan opmars

De elfjarige Xander 
(v. Haitse 425) van 
Jelle van der Kooi 
uit Sint Nicolaasga 
lijkt eindelijk de stij-
gende lijn gevonden 
te hebben. De hengst 
verkeert momenteel 
in zeer goede doen 
en heeft zich tot op 
heden nog nooit zo 
ruim en atletisch la-
ten zien. In handen 
van de eigenaar wist 
hij de eerste compe-
titiewedstrijd in de 
Provincie Fryslân 
Prijs te winnen
Tekst en foto’s: Johanna Faber

Het tuigseizoen is nu echt in volle 
gang met straks de drukke en vooral 
mooie weken nog voor ons. Even 
leek het erop dat de rijders dit jaar 
wat minder actief zouden zijn, maar 
inmiddels lopen de startlijsten wel 
weer aardig vol. 
 
De eerste kampioenslinten zijn 
inmiddels alweer uitgereikt met Udo 
de Haan als winnaar van de regio-
nale tweespanrubriek (met o.a. de 
tienjarige Christiaan P.J. daarin). Dit 
kampioenschap werd op het fraaie 
terrein van Hippisch Centrum Exloo 
verreden. In Dokkum werden de 
eerste eresjerpen bij de nationale rij-
ders uitgedeeld aan Sybren Minke-
ma nadat hij in een fraaie strijd toch 
net Feike Holtrop uit Baaium ietsje 
te sterk af was in het kampioenschap 
klavertje drie. 

Op de concoursvelden dit jaar ook 
wat nieuwe gezichten in de baan. 
Onlangs deden een aantal rijders 

het rijvaardigheidsexamen, waaron-
der Janneke Hoekstra-Bootsma uit 
Sibrandaburen. Hoewel de zenuwen 
nog behoorlijk aanwezig, heeft ze 
toch inmiddels haar debuut in de 
damesklasse met de sjees gehad. Er 
zullen vast nog vele volgen. Ook 
Antje Bosma uit Sondel heeft met 
haar Minze (v. Hinne) alweer een 
paar wedstrijden gereden. Antje is in 
de gelukkige omstandigheid zowel 
regionaal als  nationaal te kunnen 
starten. Minze maakt ook stappen 
voorwaarts.

Kijken we naar de nationale KFPS 
nieuwelingencompetitie dan is het 
altijd nieuwsgierig om de jonge die-
ren te bekijken. Het zal u vast niet 
ontgaan zijn dat de top drie dit jaar 
lijkt te bestaan uit louter KFPS stam-
boekhengsten. Nane 492 (v. Wimer) 
met Sybren Minkema heeft tot op 
heden de meeste punten vergaard en 
laat ze steeds heel stabiel, krachtig 
en ruim zien. Hij voelt echter wel de 

hete adem van Markus 491 (v. Mau-
rits) in zijn nek. Hendrik Eppinga 
lijkt met Markus 491 ook fraaie 
vorderingen te maken. De hengst 
heeft nog wat kilometers nodig om 
ietsje zelfverzekerder te worden en 
nog meer de showbink uit te gaan 
hangen. Deze mogelijkheden krijgt 
hij en er is wel vertrouwen dat hij 
nog sterker en mooier gaat worden. 
De derde KFPS stamboekhengst in 
de competitie is Siert 499 (v. Dries) 
in handen van Age Okkema. Frits de 
Jong komt ook weer uit in de com-
petitie met een telg uit de fokkerij 
van de familie de Vries uit Hinde-
loopen. Deze Riemer fan Hylpen (v. 
Andries) is een zoon van de ster- en 
sportmerrie Titia fan Hylpen (v. 
Olof). 

Eise 489 (v. Maurits) liep in Dok-
kum zijn eerste wedstrijd en sloot 
die direct winnend af. Hij zal een 
poging doen het kampioenschap 
ereklasse in Buitenpost te veroveren. 
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“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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www.staldeoergong.com

André en Gonny Zwaagman-Frieswijk

Nummer 41
8832 KD  HUINS
Friesland

André: +31 620 00 55 70
Gonny: +31 651 03 28 88
E-mail: info@staldeoergong.com

Haitse 425 
sport-elite

**Grand Prix dressuur**
**Kampioen HK 2008**

Haitse 425 
sport-elite  Jasper 366 X Rypke 321

Informeer gerust 
naar onze
gunstige

dekvoorwaarden

Eise 489 zal dan ongetwijfd sterke 
concurrentie krijgen van Filou S.B. (v. 
Tjalf) en Chris fan Wylgster Pragt (v. 
Jisse) van de combinatie Minkema/
Schreuder. Deze beide paarden lopen 
momenteel erg sterk. Maar ook de 
kampioen van vorig jaar, Joppe (v. 
Maurus) met Henk Hammers heeft 
zich, door driemaal een limietklasse 
te winnen al heel vroeg in het seizoen 
geplaats voor het ereklasse kampioen-
schap. Ook hij zal zich ongetwijfeld 
vastbijten op deze titel.

Iemand die ook heel sterk afstevent 
op sterke posities in de enkelspan-
kampioenschappen regionaal is Feitse 
G.L. (v. Aan) met Leslie Agricola. 
In de regionale wedstrijden doen 
zij het op dit moment eigenlijk het 
best. Zowel in de ereklasse alsook in 
de damesklasse blijkt de combinatie 
nog zeer moeilijk te kloppen. Mits de 
vorm goed behouden blijft en blessu-
res buiten de deur gehouden kunnen 

worden heeft men maar sterk reke-
ning met deze combinatie te houden! 

Het enthousiasme voor de tuigsport 
ontwikkeld Jelle van der Weide steeds 
meer. Tegenwoordig weer woonachtig 
in Tjerkwerd doet hij nu veel kennis 
en ervaring op bij Stal Haarsma, al-
waar hij de tuigpaarden traint en zelfs 
ook soms uitbrengt in de sport. Even 
leek hij de Friezen wat minder inte-
ressant te vinden, maar met Jilkjen 
(v. Tsjalke) van Jelle Bouma heeft hij 
inmiddels toch weer de wedstrijden 
opgezocht. In de Stal Wijbenga Young 
Riders competitie doen ze het netjes, 
maar blijft die sterke Hunk (v. Tjalf) 
met Demi van Nispen nog een maatje 
te groot. Jelle heeft dit jaar ook zijn 
debuut gemaakt als tweespanrijder. 
Naast Jilkjen spant hij nu af en toe 
Neeltsje fan ‘e Wâldsicht (v. Thomas) 
van Hans van der Wolf uit Bolsward 
in. De regionale tweespannen zijn 
niet zo rijkelijk dus dit nieuwe span is 

een zeer welkome aanvulling en geeft 
Jelle mooi de gelegenheid om hier 
ervaring mee op te doen. 

Vereniging Het Friese Tuigpaard heeft 
dit jaar de Auto Joure XL competitie 
tuigen onder het zadel geïntrodu-
ceerd. Een competitie, bedoeld om 
gegadigen met liefhebberij voor de 
tuigsport makkelijker in actie te 
zien komen. Een zadel, hoofdstel en 
uiteraard een leuk paard is voldoende. 
De competitie kent een fraai verloop 
waarbij het nu lijkt dat een drietal 
richting de kopplaatsen gaan. Xander 
met Jacob van der Heide is daar eentje 
van. Xander laat ze vaak mooi ruim 
en krachtig zien onder Jacob, maar 
dat kan ook GPD Teade (v. Tsjitse) 
gereden door Jelmer Ketelaar. Ook 
deze combinatie heeft al tweemaal 
een wedstrijd gewonnen. Feitse G.L. 
vormt een derde sterke troef in deze 
competitie waarbij de finale op maan-
dag 10 september in Rolde zal zijn.
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INGEZONDEN STUK

De Spannumer Hynsteman
Yn de winter fan 2017 ferstoar 
Hyke van der Brug-Hiemstra, 
sûnt 1988 widdo fan Wiebren 
van der Brug. Wybren en Hyke 
buorken op in pleats midden 
yn de buorren fan Spannum. 
Hja hienen in bedriuw fan 
sa’n 30 kij op in Frysk bûthûs 
en fjouwer Fryske hynders op 
stâl. Dizze hynders wienen hjir 
net mei fakânsje mar waarden 
op ‘e simmerdei ynset foar it 
lânwurk. Yn de Spannumer 
krite wienen doetiids sa’n fiif 
boeren, de ien mei tsien kij, 
de grutste mei fjirtich kij. De 
fjouwer oare féhâlders ferwik-
selden harren hynders foar in 
stielen ien mar Wybren van 
der Brug bleaun trou oan it 
wurkjen mei syn Fryske hyn-
ders.

Ik wie in jonkje fan tsien jier 
en wy fytsten, en by tige min 
waar rûnen wy oer it Binnen-

lytse jonkjes dochs wol wat 
benaud foar wienen. Dus wy 
rap by de feart del drave, de 
hynders yn ús kylwetter, om te 
besykjen de oare hikke earder 
te berikken as de hynders, hurd 
om de hikkepeal fleane en wy 
wienen wer feilich… Dizze tiid 
ferjitte jo nea wer.

Yn 1986 hâlden Wiebren en 
Hyke op fan buorkjen. Der 
kaam in boelguod wer’t kij en 
hynders ferkocht waarden. Ta 
oantinken is hjir in fotoboek fan 
makke. Alle kij op de foto mei 
de namme derûnder en wa’t 
de ko kocht hat. Sa kaam der in 
ein oan it boerelibben fan dizze 
twa minsken. Hja setten harren 
te wenjen yn it plakje De Wylp. 
Tige lang hat Wybren spitich-
genôch net fan syn pensioen 
genietsje kinnen. Hy ferstoar yn 
1988 en is hast tritich jier letter 
folge troch syn frou Hyke  

Skriuwn troch: Anne de Boer, Spannum
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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!’

paad fan Bonkwert nei Spannum 
nei skoalle ta. Faak wie van der 
Brug mei syn hynders dwaande 
yn de greide. Ik sette myn fyts 
tsjin de hikkepeal en gong ear-
ne yn de sleatswâl sitten om de 
hynsteman yn syn wurk te sjen 
wylst hy mei in span hynders 
oan it meanen wie. Van der Brug 
stoppe as hy my seach en frege 
wat ik dy dei op skoalle leard hie 
by skoalmaster van der Hoek. 
Sa koenen wy in hiel skoft prate 
oer fan alles. De tiid siet him nea 
efter de broek.

Yn ‘t hjerst moasten wy kuorbal-
trêne yn Spannum en rûnen wy 
wer oer datselde binnenpaad 
troch de lytse trije wer ek de 
hynders fan van der Brug weiden.  
It wie in lang en smel stik lân en 
de hynders stienen dan altiten 
foar de hikke wer’t wy krekt del 
moasten. Yn it tsjuster lyken dy 
hynders wol reuzen wer’t wy as



Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij straks 
nodig om voor je ouders 
te kunnen zorgen? 


