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Meidielingsblêd



Kopke ûnder

No’t de hjerst wer oansteande is en 
it weidzjen fan allerhande fee wer 
nei syn ein rint, komt de tiid wer yn 
it sicht dat men wer risselwaasje 
makket om de winterferbliuwen 
ynoarder te meitsjen.

Ik gean dan op sokke mominten 
werom nei de tiid dat ik in hiele 
protte omsloech by myn grutte 
freon Cees v.d. Akker oan de 
Parallelwei yn Warkum (foar de 
leken ûnder ús, de fokker fan Ritske 
202 Preferint, volle broer Noldus 198 
en Ritse 322). Tegearre hawwe we 
wol gauris op paad it lân yn west 
om pinken en foaral ek de hynders 
te ferweidzjen yn de lette hjerst. 

Meastentiids koe v.d Akker it  lang 
daaie en ornaris draaide it dêr op 
út dat it omtrint al desimber wie as 
we dan de hynders nei hûs hellen. 
It measte lân fan v.d. Akker wie yn 
it Heidenskip krekt oer de spoarline 
fan Warkum nei Snits gelegen flakby 
de pleats fan Julius en Anja Kuipers. 

De Luts, it farwetter wat 
rint fan Brânburgerfeart- 
Heidenskipsterpoel, rûn dwers 
troch de stikken lân hinne en 
sadwaende wie in pream mei 
houten barte geskikt makke om 
it fee as de hynders nei de oare 
kant te bringen. Oan beide kanten 
fan de wal wiene ek foarsjennings 
makke, sadat de pream der krekt 
tusken passe. De pream waard dan 
troch ús beide dertusken lutsen op 
mominten dat it needsakelijk wie 
om fee te ferweidzjen. Gewoanwei 
wie de trochfeart gewoan iepen 
om mei namme de molkboat net te 
hinderjen. 

It ferjit my nea wer doe’t we 
dan op in stuit al fier yn de lette 
hjerst op paed giene om in pear 
twintermerjes nei hûs te heljen, 

it waaide dat it rikke, it reinde, 
koartsein hûnewaar en sa gongen 
we tegearre yn’e reinklean op in 
paed. Noch mar krekt ûnderweis 
begûn it ek noch te sniejeien, it 
waerd der net nofliker op!!

By de Luts oankaem moast fansels 
earst de pream noch te plak lutsen 
wurde en yn it strieminne waer 
besochten we dat elk oan in kant 
mei de kettingen dy’t derfoar 
beskikber wiene en mei pick-up 
tou festsetten wiene, foarelkoar te 
krijen.

Ik stie op it stalt yn myn lange 
reinjas mei kapusjon op te lûken en 
v.d. Akker besocht it fanôf de kant. 
Troch de hurde wyn foel dat net ta 
en der moast aerdich lutsen wurde 
om beweging yn de pream te krijen.
Ik hong mei de hiele bealch oan 
de ketting te lûken doe’t healwei 
de hiele operaesje it ferwettere 
pick-up tou de geast joech en ik 
myn lykwicht ferlear en op ‘e harses 
kopke ûnder yn de Luts bedarre.....

Doe’t ik wer boppe wetter kaem 
stie v.d. Akker wakker gnyskjend 
op’e wal te sjen hoe’t ik wer by de 
wâl opkloude.  It waerd dêr sa yn’e 
kjeld fansels mei myn wiete brot 
oan net nofliker op, dat sadwaende 
ha we mar gau de pream besocht te 
plak te krijen, de twinters fongen, 
dat wie ek noch in hiele alteraesje 
fansels mei sok waar, de helters oan 
en mar gau op de parallelwei oan.
De hynders op stâl set, omklaaid en 
waarme klean oanlutsen en doe wer 
op hûs oan.

Oare kear mear.

Henk Dykstra
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Wietske kampioen CK 
In Blauwhuis kreeg ze een eerste 
premie en kwam in de kampi-
oensring. Op de Centrale Keuring 
deed ze er een schepje bovenop 
en werd kampioen driejarigen en 
Algemeen kampioen

Colofon 

Us fokferiening is oprjochte op 29 janne-
waris 1952 yn hotel Hanenburg yn Snits. 
 
Earst oprjochters fokferiening 
F.C. Drayer Molkwar 
G. Geerlings Jutryp 
D.P Groenveld Jutryp 
J.M. Jansma  Drylst
 
Ereleden 
Wybren Jorritsma Harich 
Frans Smits  Sondel 
Henk Dijkstra  Workum 
 
Bestjoersgearstalling 
Foarsitter: 
Roelof Bos, Boalsert (06-2477 3169) 
Twadde foarsitter: 
Hindrik Kuipers, Easterein (0515-331978) 
Skriuwer: 
Joke Heida, Koudum (0514-523776) 
Ponghâlder: 
Tineke de Haan, Weidum (06-1041 2537) 
Bestjoerslid: 
Obe Mous, Koudum (0514-561611)
 
Redaksjeleden 
Opmaak, skriuwwurk en foto’s: 
Johanna Faber, Skarsterbrêge (0513-413736) 
Oare skriuwers: 
Janny Bosma, Makkum (0515-231012) 
Christina Dijkstra, Sint Nyk (06-11250631) 
Joke Heida, Koudum (0514-523776) 
Anke Noordmans, Wommels (0515-331463)

• Meidielings foar it bestjoer kinne jo 
rjochtsje oan: Joke Heida, Poel 1, 8723 
BX Koudum, info@itfryskehynder.eu

• Adreswizings- of wizings yn adfer-
tinsjes graach stjoere nei: Tineke de 
Haan, ponghalder@itfryskehynder.eu

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

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

It Meidielingsblêd ferskient trije kear yn it jier

 Agenda
 
27 oktober 2018:  
Zadelexamen CO, Exloo 
16 november 2018: 
Feestavond, Blauwhuis 
20 november 2018: 
Regiovergadering , Blauwhuis 
24 november 2018:  
Eindexamen CO, Exloo 
03 tot en met 6 december 2018:  
Eerste bezichtiging, Drachten
10 tot en met 12 januari 2019:  
Hengstenkeuring, Leeuwarden

Nieuwe leden
 
P. van den Berg, It Heidenskip 
C. Bruyere, Witmarsum 
A. Buma, Oosterzee 
F. Gosliga-de Groot, Elahuizen 
B. de Groot, Bakhuizen 
H.A. ten Hove, Nijemirdum 
N.J. Ypeij-Wup, Witmarsum

Foto 
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Feestavond

16 november 2018 
in 

Café De Freonskip 
Blauwhuis

Zaal open: 19.30 uur 
Aanvang programma: 20.15 uur

Met o.a.:

HINKE VAN DER 
WERF 

Ze vertelt over haar avonturen 
te paard in Mongolië

*** 
Huldiging kampioenen 

*** 
Muziek van Doublon 

*** 
Gezellige borrel na afloop 

 

 
 

Check de aangepast website van 
onze fokvereniging: 

 

www.itfryskehynder.eu
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VOORWOORD

Zo ontving ik na de laatste Mei-
dielingsblêd een mooi inge-
zonden stuk van Leonie Osinga 
(blz. 47). Hieruit spreekt wat mij 
betreft de passie voor het fok-
ken. In het stuk wordt een dui-
delijke uitleg gegeven van het 
spreekwoordelijke “fokken is 
gokken” dat helemaal correct 
is. En nee, “fokken is gokken” 
staat inderdaad niet gelijk aan 
“we doen maar wat, zonder 
enig beleid”. Met al onze ken-
nis en ervaring die we hebben 
kunnen we juist meer en meer 
“zekerder” fokken. Laten we dat 
vasthouden en verder ontwik-
kelen zoals we dat nu al doen!

Het was aan de kwaliteit van 
onze fokdag af te lezen. Alle 
rubrieken werden vertegen-
woordigd door grote groepen 
kwaliteitsvolle paarden. Opval-
lend waren vooral onze driejari-
gen die in de breedte nog meer 
kwaliteit vertoonde dan afge-
lopen jaren. Ruim ontwikkelde 
paarden met goede beweging 
en voldoende “jeugd”. Niet voor 
niets kwam ons sterpercen-
tage ruim boven de 50% uit. 
Modelmerries, 12 kroonmer-
ries en verder goede groepen 

stermerries, twenters, enters en 
veulens maakte onze trots af!

Trots op een goed verlopen, 
mooi gevuld middagprogram-
ma. Dit, ondanks dat een aantal 
bekende rijders niet aanwezig 
konden zijn vanwege trainin-
gen voor de Stormruiter. De 
Stormruiter, een evenement 
waar wij ook met trots op te-
rug kunnen kijken. Louter po-
sitieve reacties, een prachtig 
stuk waar iedereen werd mee-
genomen in de beleving van 
wat zich heeft afgespeeld in ’t 
Bildt. Prachtig gedaan allemaal!
Trots op alle vrijwilligers, meest 
leden van onze vereniging. Met 
al jullie inzet en hulp in de voor-
bereidingen op de fokdagen, 
het ging weer in een goede 
harmonie. Waar links en rechts 
al wat telefoontjes binnenkwa-
men over de slechte weersvoor-
spellingen (terecht overigens, 
want het spande erom), wist 
iedereen goed de kalmte te 
bewaren. We hebben het weer 
getroffen, het was uiteinde-
lijk prachtig fris keuringsweer!
Trots op onze stempel op de 
Centrale keuring. Weer veel 
kampioenschappen gingen 
naar Blauwhuis, zo ook weer 

de algemeen kampioen, dit 
keer onze Wietske! Ik moet 
zeggen, het is fijn rondlopen in 
Drachten als lid van onze ver-
eniging! Iedereen gefeliciteerd 
op de successen en blijf zuinig 
op het fokmateriaal zodat we 
nog jaren zo kunnen genieten!
Zo, tijd om weer met beide be-
nen op de grond te staan. De 
periode is weer aangebroken 
van de evaluaties en vergade-
ringen. Oktober en november 
staan in dit teken. 16 Novem-
ber a.s. zullen wij als vereniging 
alle successen nog eens vieren 
tijdens onze feestavond in 
Blauwhuis. Hoop jullie daar te 
zien! Iedereen veel leesplezier 
en tot snel!

FF It Fryske Hynder
Roelof Bos

Met trots kunnen we als vereniging weer 
terugkijken op de afgelopen maanden. Het 
meest trots natuurlijk op onze fokproducten 
die in Blauwhuis sier maakten! Maar niet min-
der op onze resultaten tijdens allerhande eve-
nementen die we afgelopen maanden hebben 
gehad. Trots niet op resultaten alleen, maar op 
de passie die wij met zijn allen hebben voor het 
Friese paard!

T R O T S
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Gezelligheid krijg je al vrij vlot bij 
het betreden van de keuringsloca-
tie. Eerst al een vriendelijke groet 
op het parkeerterrein, dan langs 
het secretariaat en even groeten 
naar de chipploeg. Vervolgens 
kun je doorlopen naar het terrein 
en mis je de cateringtent niet. Het 
team van ringmeesters, de jury, 
de speaker, de voorbrengers en 
natuurlijk een ieder die ook aan-
wezig is. Het maakt onze fokdag 
gezellig en ook zeker laagdrem-
pelig. Een ieder is welkom en dat 
zie je terug. Er wordt wel eens 
gezegd dat er meer jeugd bij de 
fokkerij betrokken moet worden. 
Op onze fokdagen zie ik vooral dat 
het bijna een familiedag wordt. 
Paarden worden gekeurd, maar 
de hele familie komt om te kijken. 
Langs de kant zie je dan een 
verscheidenheid aan belangstel-
lenden. (Oud-) fokkers, kinderen 

en kleinkinderen, ze zijn er wel en 
duimen allemaal net zo hard voor 
die felbegeerde sterpredicaten of 
eerste premies. 
Nou de eerste premies die kwa-
men er wel. Nu niet echt in grote 
getale, dat dan weer niet, maar 
de kwaliteit was goed. Kijkend 
naar de resultaten van de hengst-
veulens werden er hier al acht 
eerste premies uitgedeeld. Veelal 
veulens van betrekkelijk jonge 
vaders, zoals Nane 492, Julius 
486, Markus 491 en Jurre 495. 
De groep tweede premies is erg 
groot en de derde premies of 
geen premies een stuk kleiner. 
Deels zal hier de thuisselectie ook 
wel aan ten grondslag liggen. Bij 
de merrieveulens werden vier 
eerste premies weggeven en ook 
hier zaten nazaten van Julius 486 
en Jurre 495 bij. Opvallend is wel 
dat hier de groep met derde pre-

mies wel heel groot was. 
Bij de driejarige merries, gekeurd 
in vier groepen, viel dit jaar in 
Sint Nyk één eerste premie. Deze 
was voor Yelina fan de fiifgeawei 
(Tsjalke x Felle) van Rinze en Hielk-
je de Jager uit Offingawier. Een 
prachtige sterk gebouwde merrie 
met een hele mooie draf. Laat 
nou net deze merrie eigenaren 
hebben die geen lid zijn van onze 
vereniging. Even was er onduide-
lijkheid, waren ze nu wel of niet 
lid? Mocht deze merrie nu wel of 
niet naar Blauwhuis. Aan het eind 
van dag was het duidelijk. Eigena-
ren waren niet lid, merrie mocht 
niet komen. Jammer, maar doet 
niets af aan het fraai gefokte dier. 
Onrustig werd het ook bij de be-
kendmaking van de uitslag van de 
derde groep driejarigen. Niet één, 
niet twee, niet drie…pfff wel VIJF 
merries werden ster verklaard in 
deze rubriek. Zo hè dat was mooi. 
Het bewijst maar weer dat het 
niet een vast gegeven is dat jury’s 
standaard maar de eerste twee 
of misschien drie ster maken en 
de rest niet. Als de kwaliteit goed 
is dan worden de punten daar 
wel naar gegeven. Dit wordt nu 
vrij stelling neergezet, de praktijk 
zal vast leren dat er ook wel eens 
een missertje gemaakt wordt, dat 
zou kunnen maar daar kan dan 
wel over gesproken worden op de 
regiovergaderingen. 
De keuring in Sint Nyk leverde 
Riemkje fan Klaeiterp, Nina fan 
Up to Date en Isabeau van ’t 
Wolske veld een mooie uitzending 
naar de Centrale Keuring waarbij 
we de eerste twee genoemden 
ook nog terugzagen in de kam-
pioensring op zaterdag. Sint Nyk 
was weer gezellig en een prachtig 
voorproefje voor Blauhûs.

Tekst en foto: Johanna Faber

De twee steekwoorden in de titel zijn door onze 
voorzitter Roelof Bos gebruikt in zijn voorwoord in het 
programmaboekje van onze twee fokdagen in Sint Nyk 
en Blauhûs. De 67e editie van onze jaarlijkse fokdagen 
kenmerken deze  ‘gezelligheid’ en ‘laagdrempeligheid’  zeker.

G E Z E L L I G H E I D  E N  L A A G D R E M P E L I G H E I D

FOKDEI SINT NYK
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Y N  T I D E N  N E T  S A’ N  D E I  H Â N Tekst: Anke Noordmans  Foto’s: Johanna Faber

By de trijejierrigen waarden fyftjin merjes stjer 
ferklearre, wêrfan fiif mei in earste preemje! 
Achtentweintich hynders út it fokgebied en 
fan bûten waarden foar de sjuery toand. Tsien 
hynders krigen in stjerpredikaat mei in twadde 
preemje, sân trijejierrigen ûntfongen in tredde 
preemje fan de karmasters. De fokdei hie in 
heech stjerpersintaazje fan 53,5%! Njonken de 
tige moaie keninginnerubriken wiene der noch 
oare keninklike rubriken lykas de kroanmerjes, 
modelmerjes en de twinters. Wat presintearren 
Elisabeth M. en Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve 
harren fantastysk moai. De sjuery fûn dizze 
modelmerjes ‘te folle oan elkoar weage’ om hja 
te plaetsen. Mar leafst fiif twinters ûntfongen in 
earste preemje en acht kroanmerjes krigen in 
útnoeging foar de Sintrale Keuring.

Grutsk 
De foarsitter seach grutsk op de fokdei 
werom. “In geweldige dei hân, mei in hege 
stjerferklearring, goede hynders en wat in 
kampioenen!”. Roelof betanke elkenien yn syn 
ôfslutende wurdtsje foar de ynset en it meilibjen. 
Tidens de kampioenskeuring stie der in soad 
publyk om de baan, dat úteinlik seach dat 
Wilhelmina fan Hylpen, mei har fantastyske draf, 
útroppen waard ta kampioen. 
 
Goede dei foar bestjoer 
Njonken dat de dei tige goed ferrûn, krigen de 
trijejierrige hynders yn eigendom fan fjouwer 
bestjoersleden, it stjerpredikaat útrikt. Hendrik 
Kuiper syn Zoë (h: Bartele 472) krige in earste 
preemje. De Bartele-dochter is neikommeling fan 

FOKDEI BLAUHÛSTRAILERSERVICE LEMMER

Lemsterpad 44
 8531 AA Lemmer  ( 0514-533 523   8 www. campercare.nl

Wij bieden de volgende diensten aan: 

a	 Schadeafhandeling en het herstel 

a	 Periodiek onderhoud en reparatie

a	 Laklaag in de kleur van de trekauto

a	 Keuring volgens Focwa normering

a	 Onderhoudsvriendelijke afwerking

a	 Reparatie kunstof delen

a	 Accessoires en inbouw

Nei wiken mei tropyske temperaturen, wiene de waarsfoarspellingen 
foar ús fokdei net hiel moai. De dei ferrûn lokkich meastentiids 
droech, mar it wie wol fris mei in kâld oanfielende wyn. Maar it royaal 
oanwêzige publyk, de hynders en de resultaten wiene hertferwarmend. 
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FOKDEI BLAUHÛS

de Stjermerje Willemien B. (h: 
Beart 411). Willemien is op har 
beurt de sus fan de trijejierrige 
kampioen 2016 Steffie fan 
Weideshiem (h: Norbert 444) 
fan de famylje Van der Weide. 
De twadde foarsitter fan de 
fokferiening hope op net te folle 
konkurrinsje foar de jeuchlike Zoë. 
De merje liet har goed sjen yn de 
grutte baan en skreaun it reserve 
kampioenskip op har namme. 
 
Fanút it bestjoer kaam noch in 
oare meistrider foar de titel. Zafira 
fan de Klaster (h: Tsjalle 454) fan 
Obe Mous die in goai nei de titel. 
De wekkere Zafira is in langlinich 
hynder en draaft moai opwaarts 

mei in goed gebrûk fan de 
achterfuotten. De mem fan Zafira 
is stjerdochter Wilma van Cornelia 
M. (h: Hinne 427).Tige bliid wie 
ferieningsskriuwster Joke Heida 
mei de stjerferklearring mei in 
twadde preemje fan har Welmoed 
fan de Poel (h: Tsjalle 454). 
Welmoed is in hynder mei in soad 
rasútstrieling en jeuchlik. De mem 
fan Welmoed is de tolvejierrige 
stjer- en sportmerje Vroukje fan de 
Poel (h: Wobke 403), die yn 2009 
heale finalist wie yn de ‘Eurobottle 
Cup’. 

Yn har rubryk mocht Zonne R.S. 
mei in earste preemje opstelle 
efter Fonger-dochter Wilhelmina 

fan Hylpen fan Roelie de Vries-
Bakker. Jasper-dochter Zonne is 
fokt troch ferieningsfoarsitter 
Roelof Bos en Hanna Veldman út 
kroan- en sportmerje Ulkje A.S. (h: 
Felle 422). It stel is tige grutsk op 
harren Zonne, it hynder krige tige 
goede sifers fan de sjuery. Foar har 
rastype en stap krige se in acht! Yn 
2015 krige Zonne in earste preemje 
en wie se  de reservekampioen by 
de foaltsjes op ús fokdei. Zonne 
sil nei de Sintrale Keuring troch 
Hanna ride wurden en fierder 
troch it stel ynset wurde foar 
de fokkerij; de merje is foal fan 
de hynst Menne 496. Ek Tineke 
de Haan hie as bestjoerslid yn 
funksje moaie earste fokdagen. 

Twa kroanmerjes fan de famylje 
fan de ponghâldster krigen 
in útnoeging foar de Sintrale 
Keuring. 

It fyfde oranje rozet waard ek 
oan in tige fraaie merje oerlange. 
De lúkse Wietske (h: Tsjalle 
454) fan Gerard Samplonius 
en Maartje Vriend út Mirns 
fertsjinne ek in earste preemje. 
It is in merje mei ‘statuur’ en se 
draaft ‘lichtvoetig’. “In moaie 
kolleksje trijejierrige hynders”, 
neffens karmaster Sabien Zwaga.   
 
Dat wie ien
It earste stjerpredikaat fan de 
dei wie foar de fjouwerjierrige 

fôleboek merje Tine (h: Aarnold 
471) fan Jehannes van der Brug 
út Hinnaard. “Dit jeuchlike 
hynder stapt flitich en draaft 
lichtvoetich mei balâns”, neffens 
Sabien Zwaga. Tine is opnommen 
yn it stamboek mei in twadde 
preemje. Bij de stamboekmerjes 
waarden spitich gjin merjes yn 
graad ferhege. 
De jûns waard der op de 
buorkerij fan Jehannes van der 
Brug in slokje nommen op it 
goede resultaat fan de dei. Syn 
inter Eva (h: Eise 489) fertsjinne 
noch in earste preemje, efter 
de lettere jongereinkampioen 
Evelien fan ‘e Ridderdijk (h: Eise 
489) fan Annie Duiven-Lettinga 
út Hartwert. De mem fan Eva is 
Wierd-dochter Minke Ylse, dy dit 
jier in foalle fan Jurre 495 oan ‘e 
fuot hat. Bene-dochter Irene út 
Swaentsje (h: Andries 415) krige 
in twadde preemje.  Al mei al in 
tige slagge dei foar van der Brug.

Prachtige groep, moaie útslach
Acht prachtige twinters waarden 
foar de sjuery toand, fiif hynders 
krigen in earste preemje, twa 
in twadde en ien in tredde 
preemje. De aktyf rinnende 
Brecht fan Galinga State (h: Pier 
448) fan Joh. Oosterhaven, de 
lúkse Bente fan Bloemhof (h: 
Jehannes  484) fan de bruorren 
Bloemhof, de moaie Aelya fan 
Sweach (h: Gerben 479) fan 
maatskip Postma en de jeuchlike 
Beartsje fan it Ychtenfean (h: 
Tsjalle 454) fan frou De Boer-
Boersma krigen oranje en binne 
mooglik de stjerren foar de 
takomst. 
 
Grutte ynstjoerder
By de hynstefoaltsjes kamen 
22 jonge hearen foar de sjuery. 
“Wy hiene in goede groep 
hynstefoallen yn’e baan. Mar 
leafst seis earste preemjes koene 

wy útdiele”, sei sjuerylid Gorrit 
Kuipers. Kuipers keurde tegearre 
mei de hear van der Meulen en 
mefrou Elsinga de lytse hearen. 
Fjirtjin twadde preemjes en in 
tredde preemje binne der útrikt, 
íén foalle kriich spitich genôch 
gjin preemje. 
 
Twa Alwin-foaltsjes fan Annie 
Duiven-Lettinga krigen in earste 
preemje. Hearke fan ‘e Ridderdijk 
komt út foarearst kroanmerje 
Riekie fan Tsjerkgaast (h: 
Wytse 462) en Hendrik fan ‘e 
Ridderdijk út stamboekmerje 
Lisa fan Penjum (h: Gjalt 426). 
De famylje Duiven wie de grutste 
ynstjoerder fan de fokdei. 
Neist de earste preemje foar 
de foaltsjes Hearke en Hendrik 
en inter Evelien wie der ek in 
earste preemje foar Silke fan 
‘e Ridderdyk (h: Eibert 419) en 
Titia fan Tsjerkgaast (h: Bartele 
472). Merjefoalle Ilse fan ‘e 
Ridderdyk (h: Alwin 469) krige 
in twadde preemje en Wytse-
dochter Yvonne fan ‘e Ridderdyk 
is opnommen yn it stamboek mei 
in tredde preemje. 
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FOKDEI BLAUHÛS

Ek Jehannes 484 hie twa soannen 
mei oranje: Harm-Jan Z út 
stjermerje Klaske  Z. (h: Uwe 458) 
fan de famylje Zonderland út 
Hjerbeam en Ids van Dunterpen. 
Dizze Ids is troch Djurre Postma 
út Iens fokt út de fjouwerjierrige 
stermerje Teatske P. (h: Beart 
411). “Dit sukses makket dat je 
de fokdei moai belibje. Dat Ids in 
earste preemje krigen hat en yn 
de kampioenskeuring rinne mocht, 
wie foar my in ferrassing. Thús liet 
de foalle him net sjen mar yn de 
baan showde hy dat it in lust wie. 
Underwilens is Ids ferkocht oan 
Anandi van Ree út Scherpenzeel 
as mooglik sporthynder foar de 
takomst”, ferteld Postma. Njonken 
it fokken mei Postma graach mei 
syn twa Fryske merjes en gelderske 
merje mennen en ûnder it seal 
ride. 

In earste preemje wie der ek foar 
Herre fan Sweach (h: Julius 486) út 
foarearst kroanmerje en Andries-
dochter Marrit fan de Klaster fan de 
maatskip Postma út Boarnsweach. 
Dan moatte wy de goed dravende 
Ingmar fan Bloemhof fan Freddy 
en Jacco Bloemhof net ferjitte. 
Dizze Markus-soan út Stjer- en 
sportmerje Inger fan Bloemhof 
(h: Stendert 447) liet him yn de 
grutte baan ek goed sjen. As bêste 
hynstefoalle is útroppen Hille 
fan Klaeiterp (h: Markus 491) 
fan de kombinaasje De Vries út 
Wieuwert. De trije dochters fan De 
Vries namen de priis yn ûntfangst, 
wêrnei Henk Dijkstra om in momint 
fan stilte frege om Hans de Vries te 
betinken. 

Juweeltjes 
Ilona Sandra K. (h: Bene 476) 
fan de famylje Kruis, Hiltsje fan 
Klaeiterp (h: Jehannes 484) fan de 
Komibinaasje De Vries, Harmke 
fan ‘e Sjongedyk (h: Thorben 466) 

fan de famylje Hettinga en Ina S.G. (h: Alwin 469) fan Sjirk Gilliam 
krigen in earste preemje. De sjuery besteand út de hear Hellinx, 
frou Beissner en frou Blom joegen 18 merjefoaltsjes in twadde 
preemje en sân famkes in tredde preemje. De lúkse Hiltsje fan 
Klaeiterp en rastypyske Harmke fan ‘e Sjongedyk mochten har ek 
sjen litte yn de grutte baan. Sjueryfoarsitter Louise Hompe ljochte 
de kar ta: “alle passen zijn raak en ze blijft maar lopen” dus tot 
kampioen waard útroppen Jehannes-dochter Gerbrecht van de 
Marne van Douwe van Foeken út Boalsert.  

Goed, better en bêst
In echte ‘titanenstriid’ wie de ûntknoping yn it kampioenskip 
fjouwer jier en âldere merjes. Tolve hiele bêste merjes mochten in 
goai dwaan nei de titel. De striid yn de twadde ronde gong tusken 
stjermerje Nina fan Up to Date (v. Anders 451), de rastypyske 
model- en sportmerje Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve (v. Norbert 
444), de goed rinnende kroanmerje Silke fan Teakesyl (v. Maurits 
437) en de moderne stjermerje Talina van de Marne (v. Tsjalle 
454).  De schwung en de souplesse fan Talina van de Marne 
joegen de trochslach ta kampioen, fóár reservekampioen Silke fan 
Teakesyl.  

Kompliminten mar ek soargen
Tige entûsjast wie frou Hompe oer de grutte groep 
prachtige kroanmerjes. Acht kroanmerjes hawwe in 
ticket foar de Sintrale Keuring ferstjinne. “De fokdei hat 
moai hynderwaar troffen. By it sjen fan de ûnsljochte 
boaiem, hawwe wy hjir as  ynspeksje wol soargen oer 
hân. Mar it is goed gongen. Sa’n tweintich folwoeksen 
hynders hawwe in earste preemje krigen. De Sintrale 
Keuring moat him mar opmeitsje foar alle hynders út 
Blauhûs”, neffens Hompe.  
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Tekst: Janny Bosma Foto’s: Johanna Faber

de Marne (v. Jasper 366). Zij 
behoeft nog slechts één  ster en 
mag dan het preferentschap op 
haar naam laten bijschrijven. 
Iris van de Marne, de moeder 
van Gerbrecht heeft tot nu drie 
veulens gebracht. Alle drie van 
Jehannes 484. In 2016 Bertus, 
welke hoogstwaarschijnlijk 
op de eerste bezichtiging zal 
verschijnen. Hij is als veulen aan 
Damen verkocht voor de opfok. 

De fokkerij die begon door 
de vrienden van Douwe, Piet 
Hettinga en Foppe Haagsma uit 
Bolsward. Samen trokken ze met 
elkaar op tot op een gegeven 
moment Douwe ook wel een 
Fries paard wilde. Geadviseerd 
door de twee wijze mannen 
besloot hij Loeske en Uvancka te 
kopen en niet zonder succes. 

Van de merrie Loeske heeft 
Douwe nog altijd een nu 
25-jarige ruin op stal. Hier 
heeft hij altijd veel plezier mee 
gehad en veel gemend. De 
Hearke-stermerrie Uvancka 
werd echt de grondlegster van 
Douwe zijn fokkerij. Uvancka 
is de grootmoeder van de 
dekhengst Michiel 442. Helaas 
werd Uvancka maar tien jaar 
waardoor ze nog steeds als ster 
geregistreerd staat. 

Gerbrecht van de Marne is 
een dochter van Jehannes 
484 en de kroonmerrie Iris 
van de Marne (v. Norbert) uit 
de kroonmerrie Rommie van 

Wat een geweldige fokdag weer voor de 
familie van Foeken! Na alle succes van vo-
rig jaar met Trees van de Marne nu weer bo-
venaan!  Zowel bij de veulens als bij de vier 
jaar en oudere merries de kampioen op stal.

O P N I E U W  S U C C E S  V O O R  D O U W E  V A N  F O E K E N

KAMPIOEN VEULENS

Nog een kampioen  uit 
Bolsward 
Na het succes bij de veulens 
was het nog niet op voor 
de succesvolle fokker uit 
Bolsward. Hij had nóg een ijzer 
in het vuur en dat is Talina van 
de Marne. Zij is een vierjarige 
voorlopig kroonmerrie 
van Tsjalle x Merel van de 
Marne (v. Jasper 366)ster 
en preferent. Dan denk je 
aan vorig jaar met de succes 

KAMPIOEN  OUDERE MERRIES

 Gerbrecht van der Marne      &  Talina van de Marne
Daarna Ester en dan Gerbrecht. 
Gerbrecht kreeg dit jaar op de 
keuring in Sint Nyk gemakkelijk 
een eerste premie en mocht 
door naar de kampioenskeuring 
in Blauwhuis. Daar was een mooi 
koppel veulens geselecteerd 
om een gooi te doen naar het 
kampioenschap. Gerbrecht 
liep gemakkelijk door het lijf 
bewegend en met een mooi 
front en werd veulenkampioen 
met als reserve Hille fan 
Klaeiterp het hengstveulen van 
Markus x Beart van de familie De 
Vries uit Wieuwerd. Gerbrecht 
is inmiddels verkocht aan Age 
Okkema uit Siegerswoude. Haar 
moeder, Iris van de Marne wordt 
gereden door Femke Nauta uit 
Makkum. Zij zal waarschijnlijk 
haar ook in de sport gaan 
uitbrengen.

Gerbrecht van de Marne (Jehannes x Norbert) gefokt door  
Douwe van Foeken, Bolsward. Veulenkampioen op onze fokdag.

combinatie van Trees van de 
Marne was dat ook niet Tsjalle 
x Jasper? Ja wel, alleen zijn 
de moeders zusjes van elkaar. 
Beide komen van Wendy 
S.L ster en preferent welke 
destijds in Brabant gekocht 
werd. Wendy S.L was van 
Feitse die ook veel beweging 
gaf. Tsjalle, Jasper en Feitse 
zijn alle drie prima bewegers 
op rij. En dat zie je! Keer op 
keer presenteerde Talina zich 

met gemak en veel blijheid. 
Een plezier om naar te kijken. 
Zo werd ze kampioen vier jaar 
en oudere merries. Pieter 
Okkema heeft haar voorbereid 
op de keuring en samen met 
Stal de Mersken van Age 
Okkema werd ze voorgebracht 
in Blauwhuis. Talina wordt 
volgend jaar gedekt. Pieter 
Okkema zal haar na de 
Centrale Keuring eerst verder 
klaar maken voor de sport.

Talina van de Marne (Tsjalle x Jasper), kampioen vier jaar en oudere merries. Ook afkomstig uit de fokke-
rij van Douwe van Foeken.
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Enkele jaren terug kwam de 
bekende fokker Jan Bosma uit 
Sint Nyk Tiemon Duiven tegen en 
zei dat hij twee merries aan hem 
wilde verkopen. “Als je kwaliteit 
wilt fokken moet je met een bes-
te merrie uit een best nest begin-
nen”, en die had Jan Bosma. Het 
betrof de merries Amalia Jerrie 
B ster, drachtig van Michiel 442  
en Alies een Kroonmerrie. Fijne 
merries waar Duiven een mooie 
fokkerij mee op kon zetten.
Samen met Jan’s zoon werden 
de merries aan Tiemon verkocht. 
De Michiel werd een merrie-
veulen, Bente fan ‘e Ridderdijk . 
Hierna werd voor de best pres-
terende  Eise 489 gekozen en dat 
werd Evelien fan ‘e Ridderdijk. 
Als veulen kreeg ze een eerste 
premie, liep mee in de kampi-
oensring en werd daar 2e bij de 
merrieveulens in Blauwhuis . 
Daarna volgde dit jaar een Omer 
493-merrieveulen en ook nu is ze 
weer drachtig van Omer. Amalia 
Jerrie B blijft bij Duiven . Zij is 
een statige merrie met beste be-
wegingen die dat ook door geeft 
aan haar nakomelingen die mooi 
de wereld inkijken.

Nu een jaar later stond Evelien 
fan ‘e Ridderdijk bovenaan in de 

rubriek enters en mocht in de 
kampioenskeuring het opnemen 
tegen catalogusnummer 177 Eva, 
de Eise x Wierd van Jehannes 
van de Brug uit Hennaard en de 
twenters Brecht fan Galinga State 
de Pier x Tsjalle van de Fam. 
Oosterhaven uit Tzum en de al 
bekende Bente fan Bloemhof 
(Jehannes x Ulke) van de broers 
Bloemhof uit Bolsward. Zij werd 
vorig jaar nog CK- kampioen en-
ters en reserve bij de jeugd.
Evelien presenteerde zich nu in 
Blauwhuis het beste in de kampi-
oenskeuring en werd als kampi-

oen naar voren geroepen. Een 
topdag voor de familie Duiven! 

Er was ook nog meer reden voor 
een feestje. Ze hadden namelijk 
ook bij de hengstveulens twee 
eerste premies . Dat zijn Hendrik 
fan ‘e Ridderdijk de Alwin x Gjalt 
en Hearke fan ‘e Ridderdijk de 
Alwin x Wytse. Ook zij gaan naar 
de CK!
En ook daar hield het nog niet 
mee op want bij de 4 t/m 6 jarige 
stermerries werden  beide mer-
ries Silke fan ‘e Ridderdijk (Eibert 
x Wobke) en Titia fan Tsjerkgaast 
(Bartele x Andries) aangewezen 
voor de CK.  Thuis worden de 
paarden eerst door Jan Siebren 
getraind om enkele weken voor 
de keuring bij Jelmer Chardon de 
puntjes op de i te laten zetten. 
En ja, dezelfde week kregen ze 
ook nog  groen licht om de op de 
HK aangewezen Timo fan it Pom-
pebled aan te leveren voor het 
CO 2018! Marsja de Vries Dijk-
man traint hem met veel plezier.

Na het succes van Valentina fan ‘e Ridderdijk enkele 
jaren terug heeft de familie Duiven weer een kampi-
oen op stal! De zéér rassige Evelien fan ‘e Ridderdijk 
uit de eerste jaargang nakomelingen van Eise x Beart 
toonde elke ronde weer haar kwaliteiten. Mooi ont-
wikkeld en met haar ruime beste beweging showend 
troefde ze in de kampioenskeuring haar mede kandi-
daten af.

Tekst: Christina Dijkstra Foto: Johanna Faber

E V E L I E N  FA N  ‘ E  R I D D E R D I J K

KAMPIOEN ENTERS EN TWENTERS

Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise x Beart), gefokt door Annie Duiven-
Lettinga, kampioen enters en twenters
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Het fokken van de Friese paarden 
is hun grote passie. Dagelijks 
houdt Gerben zich bezig met de 
watersport. Hij runt samen met 
zijn broers een aantal jachtha-
vens en een camping, allen om 
en bij het IJsselmeer.
De stallen zijn op verschillende 
locaties gevestigd, zo is er in  
Stavoren de opfok en is er ook 
nog een vleesveebedrijf geves-
tigd. In Hindelopen bij de jacht-
haven staan de fokmerries en 
ook in Hindelopen op de ander 
locatie waar Gerben en Klaske 
Dite wonen, staan de gebruiks- 
en wedstrijdpaarden en nog wat  
vleesvee.
Alle paarden komen uit dezelf-
de lijn, namelijk stam vijftien. 
Er staan momenteel tien jonge 

paarden in de opfok. Gemiddeld 
fokken ze zo’n zes veulens per 
jaar.
Zo ook de kampioen driejarigen 
en algeheel kampioen, Wilhel-
mina van Hylpen (v. Fonger). Het 
is allemaal begonnen met de 
preferente Tsjalling merrie, die 
Gerben’s vader op de Joustermer-
ke heeft gekocht. Daarna volgde 
de dubbel preferente Jochem 
merrie. Vervolgens de veel te 
vroeg overleden Djurre stermer-
rie, die drie sternazaten heeft 
gebracht. Dan volgt de sport en 
kroonmerrie Barber (v. Wierd) en 
moeder van Wilhelmina. De oma 
van Wilhelmina is ook de oma 
van dekhengst Eise 489.
Wilhelmina is vanaf veulen al 
een opvallende verschijning 
geweest. Als er mensen op stal 
kwamen kijken, was Wilhelmina 
altijd degene die Gerben los in 
de bak liet zien. Gerben wist dat 
hij iets bijzonders had gefokt. Ze 
kan zo apart draven en is ook nog 
eens een heel compleet paard. 
Dat haar moeder het nodige 
mee heeft gegeven is duidelijk. 
Moeders heeft namelijk in Blauw-
huis en Centrale Keuring in de 
kampioensring meegelopen. En 
waarom de keuze voor Fonger? 
Gerben legt me uit dat hij voor 
een goede beweger wou gaan, 
met goed beenwerk en de luxe 
van vader Olgert.

De dag in Blauwhuis was span-
nend voor de familie. Gerben 
kwam de merrie tegen richting 
de ring en zag dat ze er klaar voor 
was. Ze stond er erg goed voor 
en had er veel zin in. In de groep 
was ze iets onrustig, maar bij haar 
individuele optreden was ze zeer 
krachtig, de familie heeft geno-
ten. Toen ze als eerste binnen 
werd geroepen begin je toch 
stiekem aan een eerste premie te 
denken. Al snel werd dit duidelijk, 
een dikke eerste premie met hele 
goede cijfers. 
Later op de middag mocht ze 
terugkomen in de kampioens-
ring voor de drie jarigen. De strijd 
was groot, aangezien de eigena-
ren allemaal vrienden van elkaar 
waren. Wilhelmina liet een hele 
goede verrichting zien, elke pas 
was raak. Niet voor niets werd ze 
uitgeroepen tot de kampioen. 
Een heel speciaal en bijzonder 
moment, ze hebben de hele 
middag rond gelopen met een 
lach van oor tot oor. Naarmate 
de dag vorderde kwam de titel 
van de algeheel kampioen steeds 
meer in zicht. Het moment dat 
ze omgeroepen werd vergeet je 
nooit weer. Wat waren ze trots 
op Wilhelmina. Het Wilhelmus 
klonk voor Gerben, Klaske en zijn 
ouders, die de grondleggers van 
hun de fokkerij zijn.  

Wat nu verder? Wilhelmina is 
geprikt voor de afstammelingen-
test van Fonger, mits ze natuurlijk 
fit blijft. Daarna is het de bedoe-
ling dat Klaske haar gaat rijden. 
“We zien wel wat ze ons verder 
brengt, verkocht wordt ze in 
ieder geval niet”. 

Vlak na de fokdag in Blauwhuis ben ik een kijkje gaan 
nemen bij Gerben de Vries en Klaske Dite Faber van 
“stal Hylpen” in Hindelopen. Dit was natuurlijk niet 
zonder reden, want dit zijn de trotse fokkers en eige-
naren van de fokdagkampioen “Wilhelmina fan Hyl-
pen”. Tekst: Christina Dijkstra Foto: Johanna Faber

W I L H E L M I N A  FA N  H Y L P E N 

KAMPIOEN DRIEJARIGEN EN ALGEMEEN KAMPIOEN

Showbic
Besterly

Besterly Paardenvoeders - Postbus 396  6710 BJ  EDE - Tel. 0318 - 675 430 - KvK 1462985 - info@besterlypaardenvoeders.nl - www.besterlypaardenvoeders.nl

• Glanzend en gezond
 haarkleed, kleurt uw Fries
 dieper zwart

• Versnelling van het
 verharingsproces

• Extra energie tijdens sport-  
 en dekseizoen

• Snel resultaat

Besterly Showbic is speciaal ontwik-
kelt om paarden in show- en keurings-
conditie te brengen. Het geeft de 
vacht extra glans en zorgt ervoor 
dat uw paard snel in showstemming 
komt. Showbic geeft ook extra energie 
aan dekhengsten tijdens het sport- 
en dekseizoen. Het resultaat is al 
zichtbaar na enkele weken.

Besterly Paardenvoeders wenst al 
haar klanten een goed seizoen!



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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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 

Uitslagen keuring SINT NYK en BLAUWHUIS,  23 en 25 augustus 2018

Uitslagen SINT NYK

Rubriek 1: Hengstveulens in Sint Nyk

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1 5 Herre fan Hylpen 201800533 Nane 492 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
1 7 Hitzer m f 201800731 Julius 486 M.F. Pietersma (Nijemirdum)
1 13 Gisolt Taeke 201801355 Alke 468 N.J. Akkerman (Lemmer) (L. ten Hove)
1 16 Gerben Oan de âlde Tramdyk 201801302 Julius 486 S. Zonderland (Sint Nicolaasga)
1 22 Hille fan Klaeiterp 201801823 Markus 491 Comb. de Vries (Wieuwerd)
1 27 Gerben  A.L 201802385 Nane 492 A. Leijendekker (Witmarsum)
1 29 Hidzer fan Sweach 201802608 Bartele 472 Mts. Postma (Boornzwaag)
1 33 Hielke L.W. 201801508 Jurre 495 Fam. Ludema (Witmarsum)
2 1 Gjalt 201800133 Alke 468 A.A. Voogd (Hemelum)
2 2 Gerrit Jan fan'e Ridderdijk 201800349 Alwin 469 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
2 3 Hidde fan Hylpen 201800532 Fonger 478 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
2 4 Hidde fan Skarren 201800485 Markus 491 Suzan Rypkema (Scharsterbrug)
2 8 Iepe fan de Lytse Tynje 201800772 Gerben 479 Coby Kruis (Tijnje)
2 9 Hendrik fan 'e Sondelerdyk 201800951 Markus 491 Fam. J.Q. Eppinga (Sondel)
2 11 Ivar 201801052 Tsjalle 454 M. Reinsma-Terpstra (Winsum)
2 12 Gysbert G. 201801440 Fonger 478 F. van Gosliga - de Groot (Elahuizen)
2 14 Inke R.S. fan Top en Twel 201801544 Julius 486 R. Schraa en A. Wynia (Oppenhuizen)
2 17 Hessel fan 't Fjildhûs 201801474 Julius 486 J. Wijnstra (Marssum)
2 18 Hinderik fan Fjildhûzen 201801421 Markus 491 J.S. de Wolff (Blauwhuis)
2 19 Hessel v.d. Herenweg 201801788 Markus 491 H. Stegenga (Oosterzee)
2 23 Huite fan d'ald Loop 201802032 Omer 493 W.Y. de Boer (Achlum)
2 28 Gerlof k. 201802501 Wytse 462 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
2 30 Gleon van de Weidhoeve 201800262 Mees 497  J. van der Weide (Tjerkwerd)
2 31 Gerben R 201800770 Jurre 495 L. Reijenga-Heida (Sint Annaparochie)
2 32 Henkie k 201801394 Jurre 495 H. Kuiper (Oosterend)
2 34 Ilja fan Bloemhof 201801920 Jurre 495 F. Bloemhof & J. Bloemhof (Bolsward)
3 6 Gysbert J. 201800716 Eise 489 L. Jager (Dijken)
3 35 Idsert S.G. 201802360 Jurre 495 S. Giliam (Hennaard)
afw 20 Ingele W. fan Harich 201801675 Julius 486 A. Wink (Elahuizen)
afw 21 Gerben-A. fan Lytssypenstien 201802193 Julius 486 J. Rypkema (Joure)
afw 24 Ids fan de Slachtedyk 201802117 Tsjalle 454 Grytsje van der Wal (Boazum)
afw 25 It is Sierd fan de Heamar 201802487 Mewes 438 M. de Boer (Koudum)
g.p. 15 Hedser fan 'e Aldedyk 201801359 Markus 491 H. Bleeker (Ferwoude)
g.p. 26 Hidde fan Jentsje's Pleats 201802309 Julius 486 J.E. de Groot (Hilaard)
Rubriek 2: Merrieveulens

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1 42 Hiske út 'e Leanen 201801321 Julius 486 Mandemaker/Hettinga (Doniaga)
1 53 Gerbrecht  van de Marne 201802226 Jehannes 484 D. van Foeken (Bolsward)
1 57 Inanke fan Synaeda 201802739 Tsjalle 454 Mevr. A.S. Oosterbaan (Opeinde)
1 64 Gelbrich fan 'e Hameren 201801674 Jurre 495 H.A.T. Osinga-Timmermans 



Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2 37 Hester fan Hylpen 201800215 Markus 491 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
2 38 Hiske fan Penjum 201800406 Eise 489 G. Giliam (Pingjum)
2 39 Imke fan Synaeda 201800414 Omer 493 Mevr. A.S. Oosterbaan (Opeinde)
2 41 Hotske 201801195 Eise 489 N. Leyendekker (Witmarsum)
2 43 Isabell S. fan de Noed 201801367 Beart 411 O. Sieperda (Sint Nicolaasga)
2 44 Harmke 201801354 Take 455 Akkerman-Koopmans (Lemmer)
2 45 Iza fan Kippenburg 201801518 Markus 491 H. Eppinga (Oudemirdum)
2 49 Gaukjen 201801751 Nane 492 J.Tj. Bouma (Nijlân)
2 50 Grytsje Rosanna K. 201801795 Sipke 450 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
2 54 Heidi fan Joarumerleane 201802214 Eise 489 R. v.d. Hoek (Kubaard)
2 55 Isabella fan'e Ridderdijk 201802200 Omer 493 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
2 59 Hanneke Shela K 201803081 Gerben 479 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
2 62 Hiske A.L 201800752 Rommert 498 A. Leijendekker (Witmarsum)
3 36 Iris fan'e Ridderdijk 201800134 Eise 489 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
3 40 Hinke fân boazum 201801160 Eise 489 D. Gietema (Boazum)
3 46 Hanna fan 'e sûderleane 201801660 Eise 489 H. Deinum (Schraard)
3 47 Hendrikje Irene K. 201801558 Bene 476 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
3 48 Indy S. Fan de Noed 201801621 Beart 411 O. Sieperda (Sint Nicolaasga)
3 51 Hotske 201801880 Julius 486 R.H. van 't Veer (Echten)
3 52 Hanna fan it Ychtenfean 201802178 Jehannes 484 P.J.H. Andreoli (Echten)
3 56 Hanneke Trude A. 201802210 Fonger 478 H. Atsma (Uitwellingerga)
3 58 Hildegard fan Hylpen 201802914 Nane 492 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
3 61 Imre R.S. fan Top en Twel 201800745 Menne 496 R. Schraa/A. Wynia (Oppenhuizen)
3 63 Geeske fan Joarumerleane 201801583 Jurre 495 R. v.d. Hoek (Kubaard)
3 119 Ivan 201800574 Jehannes 484 M. Reinsma-Terpstra (Winsum)
afw 60 Iris fan Berltsum 201803076 Alwin 469 M. Schiphof (Berlikum)
Rubriek 5: Vier jaar en oudere veulenboekmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

2a 69 Trudy fan de Iepene Hikke 201401765 Alke 468 Mevr. L. Haytema (Wons)
3a 67 Verona 201400433 Eibert 419 B. Kampen (It Heidenskip)
stb 66 Vimke B. 201400427 Thorben 466 vd Weijden-Bouma  (Beetsterzw.)
stb 70 Vanilla af Sortemosegaard 201402753 Tsjalle 454 A. Thomassen (Lunteren)
afw 65 Nea v.d. Wijzend 201201996 Gjalt 426 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
afw 68 Tirza fan Horp 201400846 Djoerd 473 J.P. Mensink (Zweeloo)
Rubriek 5: Vier jaar en oudere veulenboekmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2a 194 Tine 201401827 Aarnold 471 J. v.d. Brug (Hennaard)
stb 195 Tsjibbrich fan Lytse Vlearen 201402721 Alke 468 Stal Lytse Vlearen VOF (Tzum)
Rubriek 6a:  Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2a 73 Zweltsje Pracht Wopke II B 201500486 Haike 482 Mevr. J.J. Knibbe (Bennekom)
2b 77 Wilma Diana A.B. 201502238 Alwin 469 Dhr. A. Kuperus (Legemeer)

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2c 72 Wytske-Hanna fan Boniastate 201500446 Bartele 472 Hobma/Zijlstra (Blauwhuis)
3a 71 Ylse Jetske J. 201500396 Thorben 466 L. Jager (Dijken)
3b 75 Wieke fan de G. 201500975 Bartele 472 F.R. de Glee (Vegelinsoord)
stb 78 Zafirah fan 'Bosksicht' 201502756 Tonjes 459 Stoeterij Bosksicht (Rijs)
afw 76 Wytske Marrit S. 201501069 Mewes 438 Fam. P. Sibma (Rottum)
Rubriek 6b:  Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1a 81 Yelina fan de fiifgeawei 201501434 Tsjalke 397 de Jager-Gaastra (Offingawier)
2a 80 Yldou fan Wettersicht 201501338 Tsjalle 454 Dijkhuizen /Griffioen (Oosterzee)
2b 74 Ylse fan Berltsum 201500876 Epke 474 M. Schiphof (Berlikum)
3a 79 Ysilde L.J. 201501314 Gerben 479 A. Wink (Elehuizen)
3b 84 Wybrichje fan Jirnsum 201501808 Tsjalle 454 J.F. v/d Werff (Wartena)
stb 82 Welmoed fan Marsherne 201501493 Alke 468 Stenekes-Kingma (Poppenwier)
n.o. 83 Zaria fan 'Sweltjes State' 201501517 Epke 474 Fam. Eilander (Oosthem)
afw 85 Zisanne af Sortemosegaard 201502532 Thorben 466 Line Grundtvig-Sørensen (Brovst)

Rubriek 6c:  Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2a 91 Yris Vemke J. 201502444 Alke 468 H. Eppinga (Oudemirdum)
2b 88 Wybrig Fan e Sjongedijk 201501843 Wylster 463 F.P. Hettinga (Burgwerd)
2c 89 Wytske fan Joarumerleane 201502108 Thorben 466 R. v.d. Hoek (Kubaard)
2d 90 Zara fan Up to Date 201502357 Tsjalle 454 Kenna  Bakker (Koudum)
2e 87 Wietske fán de Heamar 201501813 Wylster 463 M. de Boer (Koudum)
3a 92 Xira af Sortemosegaard 201502535 Wybren 464 Line Grundtvig-Sørensen (Brovst)
afw 86 Ynskje fan 'e Pikesyl 201501093 Wytse 462 G. Kroes (Abbega)
Rubriek 6d:  Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2a 93 Wieke 201500340 Alwin 469 A. Buma (Oosterzee)
2b 95 Ykje ygrek 201502104 Tsjalle 454 A.H. Ydema (Wytgaard)
3a 94 Willemein fân it Pompeblêd 201501552 Maurits 437 W. Wester (Sint Nicolaasga)
3b 96 Zarina fan de Klaster 201502582 Thorben 466 O.M. Mous (Koudum)
n.o. 98 Zarah fan 'Bosksicht' 201502835 Tonjes 459 Stoeterij Bosksicht (Rijs)

afw 97 Zinzi fan 'Sweltjes State' 201502698 Pier 448 Fam. Eilander (Oosthem)
afw 99 Xena af Sortemosegaard 201503311 Wybren 464 A. Thomassen (Lunteren
Rubriek 7: Vier jaar en oudere stamboekmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
3a 100 Hedwich fan de Greidpleats 201001049 Wobke 403 F. Hoogeveen (Harlingen)
3b 101 Marrit fan Hylpen 201202791 Wytse 462 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
gp 102 Silke fan Maskeboerherne 201300531 Tsjalle 454 A. Hettinga-Drayer (Tjerkwerd)
afw 103 Senna fan Horp 201300979 Stendert 447 J.P. Mensink (Zweeloo)
afw 104 Tooske R.S. 201401171 Eibert 419 R. Bos (Bolsward)
Rubriek 8: Vier t/m zesjarige stermerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1a 108 Riemkje fan Klaeiterp 201302519 Tsjalle 454 Comb. de Vries (Wieuwerd)



Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1b 106 Nina fan Up to Date 201200234 Anders 451 F. Hoogeveen (Harlingen)
bla 107 Sjoukje 201301839 Thorben 466 O. Leijendekker (Witmarsum)
blb 110 Tessa Amarins 201401183 Tsjalle 454 Baukje Leijendekker (Witmarsum
blc 109 Tsjalda B. 201400468 Alwin 469 A. Brandsma (Witmarsum)
bld 111 Tooske fan Fjildhûzen 201402245 Maurits 437 Fam. J.Q. Eppinga (Sondel)
ble 105 Maaike Wealtsje W. 201200220 Dries 421 W.J. Wink, (Elahuizen)
Rubriek 9: Zeven jaar en oudere stermerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1a 112 Isabeau van 't Wolske veld 201001782 Beart 411 Mevr. M. Moosen (Hasselt)
bla 113 Klaproaske Blomke B. 201100905 Stendert 447 Fam. B. Bosma (Makkum)
blb 263 Hadda fan Synaeda 201002313 Jisse 433 Fam. P. Sibma (Rottum)
blc 262 Cariena van de Weeme 200801635 Loadewyk 431 P. Talma (Oldeberkoop)
bld 261 Romkje 200500402 Gradus 356 J. van 't Ende (Wezep)
Rubriek 12: Drie jaar en oudere veulenboekruinen 

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
2a 116 Wibout fan it Jachthûs 201502057 Fonger 478 M.J.M. Snijders (Nijemirdum)
3a 115 Sil v.d. Wijzend 201302272 Norbert 444 Dhr. S. Giliam (Hennaard)
3b 114 Mojito 201203323 Ulke 338 Schreur-Bouma (Ouwster-Nijegea)

UITSLAGEN van BLAUWHUIS

Rubriek 1: Hengstveulens

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1 124 Ingmar fan Bloemhof 201801300 Markus 491 Bloemhof/Bloemhof (Bolsward)
1 130 Ids van Dunterpen 201801716 Jehannes 484 D. Postma (Iens)
1 131 Herre fan Sweach 201801925 Julius 486 Mts. Postma (Boornzwaag)
1 136 Hearke fan'e Ridderdijk 201802201 Alwin 469 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
1 138 Hendrik fan'e Ridderdijk 201802649 Alwin 469 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
1 139 Harm-Jan Z 201802453 Jehannes 484 J. Zonderland (Herbayum)
2 10 Helger fan Hylpen 201801022 Markus 491 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
2 117 Germ A. 201800352 Alke 468 R. Atsma (Sneek)
2 118 Gerben fan Penjum 201800729 Alwin 469 G. Giliam (Pingjum)
2 120 Hakki fan'e Ridderdijk 201800778 Omer 493 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
2 121 Ingmar fan 't Fjildhûs 201800915 Markus 491 J. Wijnstra (Marssum)
2 122 Gelf K. 201800913 Wytse 462 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
2 123 Inus K. 201800914 Omer 493 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
2 127 Harmen fan Meervliet 201801722 Beart 411 H. Brandsma (Blauwhuis)
2 128 Hisse fan 't noardermar 201801731 Alke 468 Dhr. L. Folkertsma (Molkwerum)
2 133 Hidde Horsea 201803265 Alwin 469 M.A. Irik (Cornwerd)
2 137 Hjort fan Swyns 201802549 Nane 492 Dhr. H. Ebbinge (Wommels)
2 140 Ids fan ‘e Middelsee 201800503 Jurre 495 de Boer-Boersma/Flapper/Klaster 
2 141 Hannes J.Stal de Nieuweweg 201800736 Jurre 495 M. Visser (Opperdoes)
2 142 Idsert B. fan ‘e Miedepleats 201801601 Jurre 495 van der Ende/Hiemstra (Gauw)
2 144 Herke PR 201802700 Jurre 495 P. Norbruis (Menaam)
3 129 Hylke fan 'e Swarte Beien 201801613 Beart 411 Fam. de Vries (Kubaard)

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
g.p. 134 Ids fan Swaenwert 201802274 Jasper 366 Mevr. S. Dijkstra (Wieuwerd)
afw 125 Hearre fan 'e Sjongedyk 201801253 Jehannes 484 F.P. Hettinga (Burgwerd)
afw 126 Hylke fan de Hottingawei 201801514 Mewes 438 Fam. T. Bouma (Wommels)
afw 132 Gruthert fan Lytse Vlearen 201801918 Loadewyk 431 Stal Lytse Vlearen VOF (Tzum)
afw 135 Hylke fan Lyts Tellens 201802342 Julius 486 R. Schraa en J. Schurer (Wommels)
afw 143 Herre fan Boniastate 201802701 Menne 496 Hobma/Zijlstra (Blauwhuis)
Rubriek 2: Merrieveule

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1 152 Ilona Sandra K. 201801036 Bene 476 Fam. J.A.M. Kruis (Heeg)
1 158 Hiltsje fan Klaeiterp 201801372 Jehannes 484 Comb. de Vries (Wieuwerd)
1 159 Harmke fan e Sjongedijk 201801576 Thorben 466 F.P. Hettinga (Burgwerd)
1 166 Ina S.G. 201802795 Alwin 469 Dhr. S. Giliam (Hennaard)
2 146 Ilse fan'e Ridderdijk 201800243 Alwin 469 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
2 148 Iris fan 't Fjildhûs 201800916 Maurits 437 J. Wijnstra (Marssum)
2 149 Iris fan Weideshiem 201800642 Mewes 438 W.J. van der Weide (Ferwoude)
2 150 Imkje fan de Lege Geaën 201802050 Tsjalle 454 Th. Fopma (Gauw)
2 151 Geeske fan de Lege Geaën 201802051 Omer 493 Th. Fopma (Gauw)
2 153 Irene 201801392 Bene 476 J. v.d. Brug (Hennaard)
2 155 Hieke fan d'ald Loop 201801062 Markus 491 W.W. de Boer (Achlum)
2 156 Hedwich fan Harkesyl 201801859 Markus 491 N.J. Ypeij-Wup (Witmarsum)
2 157 Iefke fan 't noardermar 201801730 Alke 468 Dhr. L. Folkertsma (Molkwerum)
2 160 Hinke fan Meervliet 201801724 Epke 474 H. Brandsma (Blauwhuis)
2 162 Hester fan 'e Nylân State 201802003 Markus 491 T. Koning (Gaast)
2 163 Hedwich fan Jonkerhuzen 201803066 Uldrik 457 C. Nieboer (Tjerkwerd)
2 165 Hedwig 201802593 Eise 489 N. Leyendekker (Witmarsum)
2 167 Hiltsje B.L. 201802759 Nane 492 Brandsma-Leijendekker (Witma.)
2 169 Helma L.W. 201800290 Rommert 498 Fam. Ludema (Witmarsum)
2 170 Isabel fan 'Sweltjes State' 201800267 Jurre 495 Fam. Eilander (Oosthem)
2 172 Hannah fan Hylpen 201800531 Jurre 495 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
2 174 Iris fan Hiske's Hiem 201802256 Jurre 495 Mevr. C. Postma (Exmorra)
3 171 Geke fan 'e Hameren 201800405 Elias 494 Osinga-Timmermans (Vrouwenp.)
3 145 Idwer R 201800314 Eise 489 Reijenga-Heida (Sint Annaparochie)
3 147 Ina fan Penjum 201800407 Eise 489 G. Giliam (Pingjum)
3 154 Hannah fan Swyns, ET 201801241 Nane 492 H. Ebbinge (Wommels)
3 161 Hera fan de Boskdyk 201801779 Alwin 469 A.M. Soede - van Dijk (Winsum)
3 173 Grytsje 201801393 Jurre 495 J. v.d. Brug (Hennaard)
3 176 Hanna-Iefke 201803145 Jurre 495 J. Nauta (Easterein)
afw 164 Hiske k 201802526 Jouwe 485 H. Kuiper (Oosterend)
afw 168 Gerbrich fan de Aldwar 201803065 Gerben 479 P.A. Visser (Gaastmeer)
afw 175 Grytsje P 201803135 Mees 497 Dhr. L. Postma (Winsum)
Rubriek 3:  Enters

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)
1a 182 Evelien fan'e Ridderdijk 201702127 Eise 489 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)



Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1b 177 Eva 201701175 Eise 489 J. v.d. Brug (Hennaard)
2a 180 Dena fan Bloemhof 201701759 Tsjalle 454 Bloemhof/Bloemhof (Bolsward)
afw 178 Doutzen fan 't Uytkom 201701567 Eise 489 Visser-Nieuwhof (Berlikum)
afw 179 Féline Sietske fan 'e Hoarnst 201701685 Julius 486 Mevr. G. Swart (Rijs)
afw 181 Ester van de Marne 201701907 Jehannes 484 D. van Foeken (Bolsward)
afw 183 Fardau PR 201702474 Eise 489 P. Norbruis (Menaam)
afw 184 Dyan Ygrek 201702690 Eise 489 A.H. Ydema (Wytgaard)
Rubriek 4:  Twenters

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 192 Brecht fan Galinga State 201601693 Pier 448 Joh. Oosterhaven (Tzum)
1b 189 Bente fan Bloemhof 201601227 Jehannes 484 Bloemhof/Bloemhof (Bolsward)
1c 187 Aelya fan Sweach 201601063 Gerben 479 Mts. Postma (Boornzwaag)
1d 191 Beartsje fan it Ychtenfean 201601631 Tsjalle 454 G. de Boer-Boersma (Nijland)
1e 264 Annabel fân Stal Bellefleur 201602262 Beart 411 W.H.I. Derksen (Oosterhout)
2a 186 Amcke Stal de Oergong 201600156 Haitse 425 Mevr. H. Frieswijk (Huins)
2b 185 Berber J 201600120 Norbert 444 J. Jensma (St. Annapar.)
3a 188 Anna Ariana fan Lytse Vlearen 201601073 Bartele 472 Stal Lytse Vlearen VOF (Tzum)
afw 190 Anne fan Galinga State 201601262 Thorben 466 Joh. Oosterhaven (Tzum)
Rubriek 5:  Vier jaar en oudere veulenboekmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

2a 194 Tine 201401827 Aarnold 471 J. v.d. Brug (Hennaard)
stb 195 Tsjibbrich fan Lytse Vlearen 201402721 Alke 468 Stal Lytse Vlearen VOF (Tzum)
Rubriek 6a: Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 196 Zoë 201500009 Bartele 472 H. Kuiper (Oosterend)
2a 199 Yfke fan Hiske's Hiem 201500292 Bartele 472 Mevr. C. Postma (Exmorra)
2b 198 Wietske Ina fan Pankoeken 201500151 Beart 411 O. Leijendekker (Witmarsum)
2c 202 Ymkje fan esuderleane 201500633 Maurits 437 H. Deinum (Schraard)
3a 197 Yonna B 201501678 Fonger 478 G. Blauwendraat (Hoogland)
3b 201 Weia fan ‘t Bourtangerkanaal 201500601 Tonjes 459 J. Meyer (Koudum)
stb 200 Wendelynn Vera S fan de Noed 201501325 Alke 468 O. Sieperda (Sint Nicolaasga)
stb 203 Wende R.S. fan Top en Twel 201500928 Norbert 444 Schraa/ Wynia (Oppenhuizen)
Rubriek 6b: Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 206 Wilhelmina fan Hylpen 201501046 Fonger 478 Vries-Bakker (Hindeloopen)
1b 204 Zonne R.S. 201500955 Jasper 366 R. Bos (Bolsward)
2a 209 Wikje van de Irene Hoeve 201501131 Epke 474 L. Groenhof (Koudum)
2b 208 Wende fan Waadsicht 201501074 Tonjes 459 F.N. Wolfswinkel (Vlieland)
3a 205 Zierda Tsjalina A.B. 201501580 Alwin 469 KCF Farms (St. Thomas ON)
3b 210 Walsdame H. 201501226 Norbert 444 Kl. Hoekstra (Woudsend)
3c 211 Yvonne fan'e Ridderdijk 201501301 Wytse 462 Mevr. A. Duiven-Lettinga
stb 207 Welmoed van de Oostwal 201501068 Bartele 472 D. Visser (Bears)

Rubriek 6c: Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 217 Wietske 201501699 Tsjalle 454 G. Samplonius & M. Vriend (Mirms)
2a 214 Yfke fan Pankoeken 201501001 Tsjalle 454 Coco Bruyere (Witmarsum)
2b 219 Wandelien 201502117 Alwin 469 W.E. v.d. Velde (Koudum)
3a 265 Wiepkje fan Klaeiterp 201500759 Hessel 480 P.J.M. Tanck (Vragender)
stb 215 Yfke fan 'e Pikesyl 201501653 Maurits 437 G. Kroes (Abbega)
stb 216 Wimke út terherne 201500122 Wylster 463 H.M. de Boer (Boksum)
n.o. 218 Ynke van Hoeve Jacolie 201501800 Tjaarda 483 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
afw 212 Yldau fan Lyts Tellens 201501300 Epke 474 R. Schraa en J. Schurer (Wommels)
afw 213 Yfke "van de Brink". 201500452 Hessel 480 J. Kingma-de Groot (Hylaard)
Rubriek 6d: Driejarigen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 223 Zafira fan de Klaster 201502583 Tsjalle 454 O.M. Mous (koudum)
2a 225 Welmoed fan de Poel 201502701 Tsjalle 454 J. Heida (Koudum)
2b 227 Yfke fan Jonkershuzen 201502966 Haike 482 C. Nieboer (Tjerkwerd) 
2c 224 Willemien fân de Heamar 201502630 Alke 468 M. de Boer (Koudum)
3a 220 Wianna Stal de Oergong 201502215 Haitse 425 A. Zwaagman (Huins)
afw 221 Winrie fan 'e Hameren 201502260 Jasper 366 Osinga-Timmermans (Vrouwenpar.)
afw 222 Wietske K 201502294 Hessel 480 J. & R. Kuipers (It Heidenskip)
afw 226 Wieke Ynskje 201502714 Maurits 437 A. Steenbeek-Douma (Vegelinsoord)
Rubriek 7: Vier jaar en oudere stamboekmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

3a 228 Amerins fan 't Jutterspad 200801877 Jorn 430 A. Bakker-Labordus (Gaastmeer)
3b 229 Jilkjen 201102640 Tsjalke 397 Dhr. J. van der Weide (Tjerkwerd)
Rubriek 8: Vier t/m zesjarige stermerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 232 Talina van de Marne 201400476 Tsjalle 454 D. van Foeken (Bolsward)
1b 234 Titia fan Tsjerkgaast 201401227 Bartele 472 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
1c 230 Silke fan 'e Ridderdyk 201301844 Eibert 419 A. Duiven-Lettinga (Hartwerd)
blau 233 Uvancka van de Marne 201400477 Thorben 466 D. van Foeken (Bolsward)
afw 235 Tirza fan 'Bosksicht' 201402593 Tonjes 459 Dhr. H. Louwdijk (Balkbrug)
Rubriek 9: Zeven jaar en oudere stermerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 238 Bernadien K. 200800701 Onne 376 Coby Kruis (Tijnje)
1b 266 Fjildblomke 200900897 Maeije 440 Fam. Age Okkema (Siegerswoude)
afw 236 Lutske H. 200304139 Wobke 403 R. v.d. Hoek (Kubaard)
afw 239 Frouck fan 't Uytkom 200903868 Olgert 445 Fam. Visser-Nieuwhof (Berlikum)
bla 240 Lenthe R.S. fan Top en Twel 201102841 Haitse 425 Schraa/Wynia (Oppenhuizen)
blb 237 Tamar fan 'e Grupstal 200601833 Jasper 366 Coop. Woonver. Oldeb. (Nijeholtp.)



Rubriek 10: Kroonmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 247 Kyra fan 'Bosksicht' 201102531 Uldrik 457 Dhr. F.N. Wolfswinkel (Vlieland)
1b 248 Jaaikje K. 201103365 Tjalbert 460 H. Kuiper (Oosterend)
1c 250 Silke fan Teakesyl 201300860 Maurits 437 H. Eppinga (Oudemirdum)
1d 249 Lief fan Dulve 201104374 Gjalt 426 van Tilborg (Wijk en Aalburg)
1e 231 Veerle fan StarKing 201400045 Tsjalle 454 StarKing BV (Spannum)
1f 246 Liecke fan StarKing 201102506 Dries 421 StarKing BV (Spannum)
1g 245 Jitske Solkje 201102020 Jisse 433 R.H. van 't Veer (Echten)
1h 241 Boukje fan Hylpen 200803236 Wierd 409 R. de Vries-Bakker (Hindeloopen)
bla 242 Esoca fan Fjildsicht 200900208 Harmen 424 Dijkhuizen/Griffioen (Oosterzee)
blb 267 Celine van de Benninger 200804307 Dries 421 C.A. de Boer (Zwaagdijk)
blc 244 Janna L. van de Noeste Hoeve 201101241 Tsjalle 454 P. Okkema (Witmarsum
bld 251 Frida Anna Z. 200906015 Maeije 440 T. en J. van der Zee (St. Jacobip.)
ble 243 Kristal Pracht Wopke II B. 201100455 Reinder 452 Fam. B. Bosma (Makkum)
Rubriek 11: Modelmerries

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

1a 253 Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve 200903790 Norbert 444 P. Okkema (Witmarsum)
1b 252 Elisabeth M. 200901204 Andries 415 H. Eppinga (Oudemirdum)
Rubriek 12: Drie jaar en oudere veulenboekruinen

Pr Cat.nr Naam Paard Reg.nr Vader Fokker  (eig.)

2a 254 Tseard fan Joarumerleane 201400746 Uldrik 457 R. v.d. Hoek (Kubaard)

UITSLAGEN KAMPIOENSRUBRIEKEN
Veulens Kampioen: Gerbrecht van de Marne (Jehannes x Norbert)

Fokker/Eig: Douwe van Foeken, Bolsward
Reservekampioen: Hille fan Klaeiterp (Markus x Beart)

Fokker/Eig: Comb. de Vries, Wieuwerd
Enters & Twenters Kampioen: Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise x Beart)

Fokker/Eig: Annie Duiven-Lettinga, Hartwerd
Reservekampioen: Bente fan Bloemhof (Jehannes x Ulke)

Fokker/Eig: F. Bloemhof & J. Bloemhof, Bolsward
Driejarigen Kampioen: Wilhelmina fan Hylpen (Fonger x Wierd)

Roelie de Vries-Bakker, Hindeloopen
Reservekampioen: Zoë (Bartele x Beart)

Fokker/Eig: Hendrik Kuiper, Oosterend
Oudere merries Kampioen: Talina van de Marne (Tsjalle x Jasper)

Fokker/Eig: Douwe van Foeken, Bolsward
Reservekampioen: Silke fan Teakesyl (Maurits x Onne)

Fokker: Fam. v.d. Werf, Eigenaar: Hendrik Eppinga, Oudemirdum
Algeheel Kampioen: Wilhemina fan Hylpen 

Sponsoren Fokdei 2018
Hoofdsponsor:

RABOBANK ZUIDWEST FRIESLAND Bolsward

Kampioensponsors:

Martien Visser Mechanisatie Joure

Nedinox Bolsward

Stallingsbedrijf annex Ruwvoerhandel S.A. de Vries Witmarsum

Technisch Aannemingsbedrijf Bloemhof BV Bolsward

De Waard Zeewolde

Rubrieksponsors:

DAP van Waard tot Klif, Koudum De Noeste Hoeve, Witmarsum

Dekstation De Terpen, Wommels Dekstation Gaasterland, Oudemirdum

Dierenartsen Skarsterlân, Sint Nicolaasga Dierenartsenpraktijk Gaasterland, Balk

Dierenartsenpraktijk It Griene Hert, Wommels Ruitershop Burgwerd, Burgwerd

Horses2Fly, Jistrum Konag, Nagele

Leanwurk Bakker, Dedgum Leny’s Friese Paarden, Wons

Merkekommisje, Blauhûs Sjoerd van der Werf BV, Oudeschoot

SkipsMaritiem, Stavoren Stal Chardon, Jorwert

Stal de Merksen, Siegerswoude Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga

Co-Sponsoren:

Aanleg paardenbakken, Swierstra, Weidum ABZ Diervoeders, Nijkerk

Admin Gras, Hallum Agri Vastgoed, Leeuwarden

Alrako bv, Kootstertille BDM Brandsma Digitaal Meten, Bolsward

Boerencamping Half-Hichtum, Bolsward Bos Interimdiensten, Bolsward

Bouwbedrijf Bootsma, Tirns Bos Konstruktie- en Machinebouw BV, Bolsward

Brouwer Accountancy, Greonterp Café Restaurant De Freonskip, Blauwhuis

Chris Reitsma Handelsonderneming, Joure DeLaval, Manus Noord, Sneek

Dek en K.I. Station de Holm, Zevenhuizen Dekstation en Exportstal Henswoude, Oldeboorn

Dierenartsenpraktijk Bolsward, Bolsward Dierenartsenpraktijk De Greidhoeke, Bolsward

Gebr. van der Wal, It Heidenskip Gietema Fourage, Tjerkwerd

Haarsma groep, Tjerkwerd Hoefsmid Jan Wietse de Boer, Welsrijp

Hoefsmid Wiebe van der Weide, Ferwoude Hoefsmit Wietse Prins, Sint Nicolaasga

Loonbedrijf en Kraanverhuur Brandsma, Wolsum LMB Gerlsma, Workum/Nijland

MHB Showtechniek, Tjerkwerd Noordmans Maaiservice, Britswerd

Onderlinge Verzekerings Maatschappij, Heeg Opfokstal Beuckens, Oudemirdum

PSV De Oorsprong, Sint Nicolaasga Paardenarts Joost Hezemans, Tjerkwerd

Plattelandsmakelaar Henriette Meinsma, Lemmer R.A. Bos Timmerwerken, Bolsward

Runia Fourage, Nijemirdum Stal Okkema, Britswerd

Stalhouderij Kruis, Heeg Tiemon Duiven veehandel, Hartwerd

Tj. Schilstra Mechanisatie en constructie, Hemelum Tuincentrum Witmarsum, Witmarsum

V.O.F. Visser Veehandel, Oudemirdum van Buren Bolsward BV, Bolsward

Vrino Transport, Scharsterbrug
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Tekst en foto’s Johanna Faber

Het middagprogramma van onze fokdag 
in Blauwhuis verliep grotendeels droog 
maar kreeg toch een paar keer ook een 
hele flinke regenbui op de kop. Vooral 
de jeugdrubriek kreeg het even zwaar te 
voorduren. Echt ontzettend dapper dat 
de jeugdigen toch gewoon doorzetten 
en hun best deden een goede indruk op 
de juryleden achter te laten. Een fraaie 
regenboog kleurde de lucht vlot na de 
rubriek weer.

K W A L I T E I T  O N D E R  D E  R E G E N B O O G

MIDDAGPROGRAMMA  FOKDAG BLAUWHUIS

Donkere wolken met regenbogen boven de Blauwhûster velden

De jeugdrubriek kende dit jaar 
in Jan Rimmer Bosma en Rens-
ke Boschma weer een tweetal 
nieuwe gezichten in de baan. 
De merrie die tuigtypisch het 
beste liep was de vijfjarige Silke 
fan Teakesyl (v. Maurits) met 
Anne-Rikst Eppinga aan de 
leidsels. Ze won de rubriek. De 
stijlprijs ging naar de als tweede 
geplaatste Gerbrig Faber die 
met Hessel van de Westfriezen-

hof (v. Andries) reed. Aan het 
begin van het middagprogram-
ma liep deze Hessel ook al mee 
in het openingsnummer. Feike 
Holtrop stuurde hier prachtig 
een klavertje drie rond met 
Egberth van de Zonschate (v. 
Jasper) voorop en daarachter-
aan dus Hessel naast Bettina H. 
(v. Hinne).

PAVO FRYSO bokaal tuigen
Fokvereniging It Fryske Hynder 
is niet alleen qua inbreng voor 
fokrubrieken een grote speler, 
zeker ook bij de gebruiksrubrie-
ken kent ‘Blauwhuis’ een grote, 
zo niet dé grootste inbreng van 
alle Nederlandse fokvereni-
gingen. Dit jaar waren er acht 
aangemelde tuigpaarden. Nu 
wel hengsten, ruinen en mer-
ries samengevoegd. Duidelijke 
uitschieter was Mario van de 
Poldersdyk (v. Jasper) gereden 
door Jolanda Schreuder. Deze 
hengst heeft al twee jaar con-
courservaring en straalde dat 
ook uit in zijn totale beeld. Hij 
had een hele mooie houding 
en veel balans in zijn presen-
tatie. Hele goede tweede was 
Nanning Lemstra met Sietse v.d. 
Aasterkooi (v. Maurus), de half-
broer van onze oud-kampioene 
Wealtsje A. Ook Obe Mous met 
Thies fan de Klaster (v. Michiel) 
en Erik Kuperus met Neeltsje B. 
(v. Maurus) kregen een uitnodi-
ging voor de Centrale Keuring. 

Echte blikvangers 
Bijna traditioneel, of misschien 
wel uit weelde, wie zal het 
zeggen, maar feit blijft dat we 
tijdens ons middagprogramma 
al geruime tijd kunnen genieten 
van opvallende KFPS stam-
boekhengsten gefokt, danwel 
gestationeerd in ons fokgebied. 
Neem nu Rommert 498 (v. Nor-
bert) van de familie Okkema uit 
Witmarsum. Hij was behoorlijk 
enthousiast en ‘waaide troch 
de baan’. De hengst had amper 
benen aan de grond, zoveel 
zweefmoment had hij. Ook 
Julius 486, eveneens een goed-



gekeurde zoon van Norbert, liet 
zich zien op onze fokdag. Deze 
hengst is bijzonder rastypisch en 
imponeert erg door zijn houding. 
Hij had tijdens zijn presentatie 
wel iets te vaak de mond open 
helaas. Naast deze twee mooie 
Norbert-zonen was ook Jurre 
495 (v. Maurits) aanwezig en zijn 
presentatie zorgde bijna voor een 
‘kleintje hengstenkeuring’ . Wat 
liet hij zich ontzettend sterk zien 
zeg. Met zoveel power en hou-
ding, een aantrekkelijke presen-
tatie. Ook fokker Hendrik Deinum 
was er zeer van onder de indruk 
en raakte zichtbaar emotioneel 
en enthousiast bij het weerzien 
van zijn fokproduct. Complimen-
ten en dank voor alle eigenaren 
en voorbrengers van deze drie 
fraaie hengsten.

Nog meer tuigpaarden
Naast de jeugdrubriek en 
de PAVO FRYSO bokaal met 
tuigaanleg, stond ook de open 
klasse op programma. Een zestal 
deelnemers deed mee in deze 
rubriek waarbij er drie mochten 
overrijden. Daarin bleek Xander 
(v. Haitse) met Jelle van der Kooi 
over de beste bewegingen te 
beschikken. Hij liet daarmee de 
eveneens sterk lopende Feitse 
G.L. (v. Aan) met Leslie Agricola 
achter zich net als Jasper T. (v. 
Norbert) met Hiltje Holtrop. 

Ook in de tweespanrubriek voor 
de concourswagen was Hiltje 
Holtrop actief, maar leek ze even 
geen vriendjes te zijn met Hessel 
en Egberth. Het geheel liep niet 
onaardig maar miste net de fijne 
schwung. Dit was wel aanwezig 
bij Geert van de Noeste Hoeve (v. 
Maurits) en Ulbe van de Noeste (v. 
Beart) met Pieter Okkema aan de 
leidsels. Hij won de rubriek. Hiltje 
Holtrop liet nog wel Gooitzen 
Wester met de beide Maurits-

nazaten Pieter fan it Pompeblêd 
en Ronald fan it Pompeblêd 
achter zich. 

“Als wij op een 
Fries mochten 

rijden, dan 
zouden we 

dat heel graag 
op deze Fries 
willen doen”

Met kop en schouders
Bovenstaande uitspraak van Kim 
Jacobi gaat over de fraaie Sill 
fan Bloemhof: “Een merrie die in 
één woord ‘wauw’ draaft. Alles 
is mooi, veel afdruk, balans, veel 
zelfhouding, een goede galop, 
lekker door het lijf. Ik kan zo 
nog wel even doorgaan, we zijn 
heel erg enthousiast over deze 
merrie. Een geweldig paard voor 
de toekomst” zegt jurylid Kim 
Jacobi ook namens haar mede-

jurylid over Sill fan Bloemhof (v. 
Thorben) nadat Willemke van der 
Bij deze merrie ’s morgens tijdens 
de rubriek bestgaand rijpaard 
presenteerde. Sill fan Bloemhof 
stak met kop en schouders boven 
de rest uit, liet Jacobi nog weten. 

Bij de hengsten en ruinen ging 
de eerste plaats naar Tjeerd van 
Diphoorn (v. Alke) die met Jacob 
van der Heide keer op keer alle 
juryleden weer weet te verrassen. 
“Een paard met een uitmuntende 
stap. We hebben hem daarvoor 
een negen gegeven. In draf heeft 
hij heel veel afdruk en balans. In 
galop mist hij nog ietsje kracht en 
sprong. Een paard met heel veel 
talent en mogelijkheden” laat de 
jury in Blauwhuis weten. 

Als afsluiter van het gehele 
middagprogramma traden 
Wendy Okkema en Lisanne 
Veenje samen op in een 
aansprekende Pas de Deux. 
Samen reden ze eind juli 
mee op het NK Dressuur in 
Ermelo en wonnen de nieuw 
geïntroduceerde rubriek Pas de 
Deux voor Friese paarden.
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UITSLAGEN MIDDAGPROGRAMMA UITSLAGEN MIDDAGPROGRAMMA

PAVO FRYSO BOKAAL tuigaanleg

PL Paard Eigenaar Rijder Punten

1e (CK) Mario van de Poldersdijk (Jasper) Minkema/Schreuder Jolanda Schreuder 80 punten

2e (CK) Sietse v.d. Aasterkooi (Maurus) R. en G. Lemstra Nanning Lemstra 70,5 punten

3e (CK) Neeltsje B. (Maurus) L. Folkertsma Erik Kuperus 69 punten

4e (CK) Thies fan de Klaster (Michiel) O.M. Mous Obe Mous 68 punten

5e Ronald fan it Pompeblêd (Maurits) Willem Wester Willem Wester 66,5 punten

6e Marije fan ‘e Smid (Wytse) W.H. Prins Wietse Prins 62,5 punten

7e Thijs van de Thijenkaampe (Jasper) M. Woudstra Meine Woudstra 62 punten

BESTGAAND RIJPAARD MERRIES

PL Paard Eigenaar Rijder

1e Sill fan Bloemhof (Thorben F. & J. Bloemhof Willemke van der Bij

2e Janneke fan Wolsum (Tsjalle) P. van der Berg Pietie van der Berg

3e Rika v.d. Toarnwerterleane (Hinne) F. van der Schaaf Froukje van der Schaaf

4e Silke fan ‘Bosksicht’ (Beart) F.N. Wolfswinkel Simone te Selle

4e Stella Sollenburg (Norbert) H. Walstra Karolien Nefkens

6e Vera fan StarKing (Tsjalle) StarKing BV Tineke de Haan

BESTGAAND RIJPAARD HENGSTEN/RUINEN

PL Paard Eigenaar Rijder

1e Tjeerd van Diphoorn (Alke) H. Eppinga Jacob van der Heide

2e Watse P (Hessel) C.J. Breimer Miranda Venema

3e Tetse fan Bloemhof (Tsjalle) F. & J. Bloemhof Willemke van der Bij

JEUGDRUBRIEK

PL Paard Eigenaar Rijder Leeftijd

1e Silke fan Teakesyl (Maurits) H. Eppinga Anne-Rikst Eppinga 13 jaar

2e Hessel van de Westfriezenhof (Andries) E.W. Andela Gerbrig Faber 13 jaar

3e Gepkjen (Norbert) J.Tj. Bouma Renske Boschma 14 jaar

4e Pieter fan it Pompeblêd (Maurits) W. Wester Willem Wester jr. 11 jaar

5e Marije fan ‘e Smid (Wytse) W. Prins Jan Rimmer Bosma 11 jaar

6e Eke v.d. Toarnwerterleane (Jisse) H.J. Bos Rens Bos 8 jaar

7e Minke W. van Dedgum (Maurits) J. en T. Bakker Ilse Johanna Bakker 8 jaar

ENKELSPAN VOOR VIERWIELIGE WAGEN

PL Paard Eigenaar Rijder

1e Xander (Haitse) J. van der Kooi Jelle van der Kooi

2e Feitse G.L. (Aan) L. Agricola Leslie Agricola

3e Jasper T. (Norbert) E.W. Andela Hiltje Holtrop

4e Elisabeth M. (Andries) H. Eppinga Hendrik Eppinga

5e Neeltsje fan ‘e Wâldsicht (Thomas) H. van der Wolf H. van der Wolf

6e Gepkjen (Norbert) J.Tj. Bouma Jelle Bouma

TWEESPANNEN VOOR VIERWIELIGE WAGEN

PL Paard Eigenaar Rijder

1e Geert van de Noeste Hoeve (Maurits) 
Ulbe van de Noeste Hoeve (Beart)

P. Okkema Pieter Okkema

2e Hessel van de Westfriezenhof (Andries) 
Egberth van de Zonschate (Jasper)

E.W. Andela 
F. Holtrop

Hiltje Holtrop

3e Pieter fan it Pompeblêd (Maurits) 
Ronald fan it Pompeblêd (Maurits)

W. Wester Gooitzen Wester

4e Unicum van Boudina M. (Tjalf ) 
Thies van de Klaster (Michiel)

O.M. Mous Obe Mous

5e Thijs van de Thijenkaampe (Jasper) 
Marije fan ‘e Smid (Wytse)

M. Woudstra 
W. Prins

Wietse Prins



37M E I D I E L I N G S B L Ê D  OKTOBER 2018

De zelfslachtende slager!

Slagerij Meindert de Boer 
Hoofdstraat 14 | Koudum | Tel. (0514) 521329

Het adres voor al uw:
- huisslachtingen
- verse vlees
- barbeques, gourmet- en fondueschotels
- maaltijden en soepen
- partyservice

Wauw, alwéér een fokproduct uit ons 
fokgebied op de hoogste plaats van de Centrale 
Keuring. Wietske (Tsjalle x Mewes) van Gerard 
Samplonius en Maartje Vriend uit Mirns is 
een fraaie opvolgster van Elza Maaike van 
de Noeste Hoeve. Net als uit de recentelijke 
voorgaande jaren Wealtsje A., Elisabeth M., 
Dryske fan ‘e Slachtedyk en Gonda FT houdt 
deze merrie ons fokgebied hoog.

Tekst en foto’s: Johanna Faber

M O O I  G E M O D E L L E E R D E  W I E T S K E  I S  D E  B E S T E

CENTRALE KEURING

“Waar we op dit moment staan 
met het Friese paard is op deze 
CK heel goed zichtbaar. We 
kunnen terugkijken op een 
paar dagen waarop we trots 
kunnen zijn. De uitslag van de 
kampioenskeuring geeft een 
goede tendens weer van een 
geweldig sterke jeugd, bij de 
veulens al, maar zeker ook bij 
de enters en twenters. Dit geldt 
ook voor de driejarigen. Ik denk 
dat we zelden een CK gehad 
hebben, waar ook de rubrieken 
zo goed de kwaliteit konden 
vasthouden. Ik denk dat dit 
ook een compliment aan de 
jury mag zijn. Goede kwaliteit 
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gezien en vastgehouden. Dan 
heb je een kampioenskeu-
ring met een kampioen, waar 
misschien van te voren niet 
heel veel mensen rekening 
mee hadden gehouden, be-
halve wellicht de mensen die 
in Blauwhuis zijn geweest. De 
merrie Wietske had beslist en 
zeker na de ochtendrubriek 
de nodige fans achter zich 
geschaad. Alleen moet je dan 
een hele dag op hoog niveau 
presteren. Wat haar in Blauw-
huis niet helemaal lukte, ging 
vandaag wel heel goed. Ze 
heeft tot aan het eind toe haar 
kwaliteiten optimaal getoond 
en dit leidt tot een kampioen-
schap. Dan staan er een paar 
namen in ons boekje die wel-
licht nog niet bij iedereen even 
bekend zijn: Gerard Samploni-
us en Maartje Vriend. Wellicht 
kunnen jullie jezelf even voor-
stellen!” zo begon Ids Hellin-
ga na afloop van de Centrale 
Keuring de persconferentie. 

Wie zijn ze
Maartje komt van oorsprong 
uit West-Friesland en ze is door 
haar liefde voor Gerard Sam-
plonius verhuisd naar het Gaas-
terlandse gebied. Via de Friese 
paarden leerden ze elkaar 
kennen. Het fokken van Friese 
paarden heeft Maartje van huis 
uit wel meegekregen. Haar 
moeder fokt nog steeds, onder 
de stalnaam ‘van de West-
friezenhof’. In Noord-Holland 
hadden ze een paar keer wel 
leuke veulens op de keuring. 
Maartjes moeder is inmiddels 
ook naar Friesland verhuisd en 
woont nu in Bakhuizen. Samen 
met Gerard heeft Maartje nu 
wat Friese paarden. Gerard 
heeft van huis uit geen achter-
grond met paarden, behalve 

dan dat zijn opa vroeger paar-
den had. Op achttienjarige 
leeftijd kocht Gerard zijn eerste 
paard, een stamboekmerrie 
was het. Van haar is nu niets 
meer bij hen aanwezig. Via 
Hendrik Eppinga kochten ze 
de moeder van Wietske. Dit 
was Idsje fan Altena (v. Mewes). 
Hendrik weet nog wel hoe hij 
zelf aan deze merrie kwam: 
“Ik had deze merrie mee naar 
een keuring in Wergea. Ik zag 
wel dat ze het wel goed had 
gedaan. De fokker zei dat het 
hem wat tegenviel. Toen zei ik 
dat hij hem maar beter kon ver-
kopen voordat de uitslag zou 
komen. Ik zei nog dat hij het 
maar moest zeggen nog voor-
dat ik weer met haar de baan in 
zou gaan. Vlak voordat ik ging 
zei hij: 

‘hij is verkocht’
Ik mocht even later als eerste 
met haar de baan binnenko-
men. Ze kwam op kop en werd 
ster met een tweede premie. 
Zo ben ik aan deze merrie ge-
komen”, lacht Hendrik vervol-
gens. De merrie kwam vervol-
gens bij Gerard en Maartje. Met 
drie kleine kinderen en een 
verhuizing is het echt keurings-
werk niet heel veel geweest 

de afgelopen jaren. Bovendien 
wacht Gerard liever tot de 
paarden drie jaar zijn, maar 
vind Maartje het laten keuren 
van hun veulens wel leuk. On-
danks dat, heeft een halfbroer 
van Wietske, de hengst Volken 
(v. Andries) wel de tweede 
bezichtiging gehaald en deed 
hij ook mee aan de halve finale 
Friesian Talent Cup. Er zijn nog 
wat jongere nazaten uit Idsje 
bij hen aanwezig. Een Fonger 
en twee jonge Markussen. Het 
feit dat ze zover met Wiets-
ke zijn gekomen hadden ze 
natuurlijk nooit verwacht. “We 
hadden gehoopt op een kroon 
aanwijzing. We gingen er 
helemaal niet van uit dat ze zo 
hoog zou komen. 
We zitten bij menvereniging 
Gaasterland in een groepje 
waarbij er meerdere rijders ook 
een paard mee hadden van-
daag, waaronder bijvoorbeeld 
die van Gerben de Vries. Die 
kwam nu helaas niet verder. 
Voor de gein zei hij al ‘moet je 
mijn speech ook even lenen’. 
Ook de merrie van Obe Mous 
ging heel goed” besluit Gerard 
tenslotte. 
Voor de nabije toekomst heeft 
het stel in gedachten met de 
merrie te starten in de Friesian 
Talent Cup.

Deze kant op
“Het model en de jeugdigheid, 
de moderne belijning, mooi 
lang voorbeen en het gemak 
waarmee Wietske bewoog met 
veel natuurlijke balans en ook 
dat ze daar weinige snelheid 
voor nodig had om die ruimte 
in de beweging te ontwikkelen. 
We waren het er alle drie wel 
over eens dat dit de kampioen 
moest worden” laat Harrie 
Draaijer als juryvoorzitter nog 
weten. “We hebben bewust 
gekozen voor deze twee mooie 
voorbeelden” daarbij doelend 
op Wietske en de algemeen 
reservekampioen, het twenter 
Berber van Brabantshof (Jehan-
nes x Norbert). “Het twenter 
is prachtig belijnd, bijna het 
ideaalbeeld. Maar de uitein-
delijke kampioen vonden we 
qua beweging en gemak van 
beweging heel mooi. We heb-
ben bewust gekozen voor deze 
modern gelijnde paarden. Die 
kant moeten we uit” besluit 
Draaijer vervolgens. 

Ook Hendrik Eppinga komt 
nog even aan het woord: “Dit 
hadden we vanochtend niet 
kunnen bedenken toen we 
hier naar toe reden. Zomaar de 
kampioen en de reserve bij de 
oudere merries” zegt hij. 

“Dat Elisabeth 
zo hoog zou 

komen, daar had 
ik geen moment 
aan gedacht” 

De Tsjalle van Gerard en Maar-
tje had ik wel hoog ingeschat. 
In Blauwhuis vond ik haar al 
best. Echt een heel mooi paard. 
Nu liet ze zich weer zo goed 
zien. Ze heeft een mooi exteri-
eur, mooie hals erop. Dan hoop 
je dat ze doorzet en het steeds 
goed volhoudt. Nu liep ze wel 
heel goed. Ja, super” besluit hij. 

Jonge meisjes
Niet alleen de driejarige Wiets-
ke gooide hoge open op de 
Centrale Keuring, er waren 
meer successen voor onze 
leden. Wat te denken van 
de kampioenskeuring bij de 
merrieveulen. Een dubbelslag 
dit jaar want Jan Kruis uit Heeg 
zag zijn rassige en met veel 
front gaande Isabel Amarens-
ke K (Eise x Jisse) kampioen 
worden. Het merrieveulen 
toonde zich met veel houding 
en balans. Ina S.G. (Alwin x 
Jasper) van de heer Giliam uit 
Hennaard werd reservekam-
pioen. De broers Bloemhof 

CENTRALE KEURING

uit Bolsward timmeren al een 
flinke tijd zeer succesvol aan de 
weg aangaande hun fokkerij. 
In Ingmar fan Bloemhof (Mar-
kus x Stendert) hadden ze een 
prachtig kampioenshengstveu-
len. Douwe van Foeken mocht 
net als vorig jaar de binnenpis-
te betreden nadat zijn fok-
product Talina van de Marne 
(Tsjalle x Jasper) reservekam-
pioen werd bij de vier tot en 
met zesjarige merries). Ook een 
reservekampioenstitel voor de 
familie Eppinga nadat Elisa-
beth M. (Andries x Brandus) 
achter kampioen Janneke B. 
(Norbert x Fabe) mocht plaats-
nemen in het kampioenschap 
bij de oudere merries. Zoals be-
kend was Wietske de beste bij 
de driejarigen. Prachtige suc-
cessen waarbij dik verdiende 
felicitaties op zijn plek zijn. Niet 
alleen voor deze kampioenen 
maar zeker ook voor de overige 
sterke inbreng op de CK vanuit 
ons fokgebied. De kwaliteit was 
opnieuw uitstekend.

Isabel Amarenske K (Eise x Jisse) van de familie Kruis uit Heeg,  
kampioen merrieveulens



Opwaardering
Uit de totale groep aangeboden 
oudere merries wees de jury uit-
eindelijk een negental, in voor-
komen nog best diverse merries 
aan voor het modelschap. Ook 
hier successen vanuit onze 
hoek. Te beginnen met Lieke fan 
StarKing (Dries x Tsjitse) van de 
familie de Haan uit Spannum, 
maar ook voor Hendrik Kuipers 
uit Oosterend die zijn talentvolle 
Jaaikje (Tjalbert x Rindert) model 
zag worden. Of wat te denken 
van de fraai rassige en krachtig 
gaande Grytsje fan Ferwâlde 
(Doaitsen x Tsjerk). Ze is gefokt 
door Klaas Bakker uit Ferwoude 
en werd eveneens model. Voor 

de al aardig op leeftijd zijnde 
Rein van ’t Veer uit Echten kon 
de dag niet meer stuk toen hij 
zowaar met Jitske Solkje (Jisse 
x Fetse) als troef, een geslaagde 
poging tot model deed. Joce 
Femke van de Noeste Hoeve 
(Tsjalle x Feitse) van Pieter Okke-
ma uit Witmarsum slaagde er op 
de CK niet in model te worden. 
Ze bleek niet helemaal fit. Op de 
herkeuring greep ze haar kans en 
lukte het uiteindelijk toch! 
In totaliteit wezen de juryleden 
41 merries aan tot (voorlopig) 
kroon. Ook hier zaten een paar 
goede paarden uit ons fokge-
bied bij. Een mooie dag voor alle 
betrokkenen.

Oude bekenden
De CK kenmerkte zich dit jaar 
door de goede kwaliteit paarden. 
Over de hele breedte zag het 
er goed uit. Enkele mooie luxe 
merries, maar ook een paar die 
sterk uitblonken in beweging. 
Opvallend was het weerzien van 
enkele oud-CK kampioenen die 
opnieuw hoge ogen gooide. 
Zoals gezegd was Elisabeth M. 
daar eentje van, maar ook Pleun 
van ’t Lansink (Norbert x Onne) 
die kampioen bij de vier jaar en 
oudere merries werd en Janneke 
B. bij de oudere merries.

Verdiende predicaten van onze leden op de Centrale Keuring:
Naam Afstamming Fokker Eigenaar Predicaat

Zoë K. Bartele x Beart H. Kuiper Fokker Voorl. kroon

Wilhelmina fan Hylpen Fonger x Wierd R. de Vries Fokker Voorl. kroon

Xalvador fan Lutke Peinjum Hessel x Jasper N.J. Osinga A. Thomassen Voorl. kroon

Wietske Tsjalle x Mewes G. Samplonius & M. Vriend Fokker Voorl. kroon

Zafira fan de Klaster Tsjalle x Hinne O.M. Mous Fokker Voorl. kroon

Silke fan ‘e Ridderdijk Eibert x Wobke A. Duiven-Lettinga Fokker Voorl. kroon

Nina fan Up to Date Anders x Beart P. Huisman F. Hoogeveen Kroon

Riemkje fan Klaeiterp Tsjalle x Teeuwis J.W. de Boer/Comb. de Vries Comb. de Vries Voorl. kroon

Talina van de Marne Tsjalle x Jasper D. van Foeken Fokker Voorl. kroon

Bernadien K. Onne x Tsjerk Fam. J.A.M. Kruis C. Kruis Voorl. kroon

Liecke fan Starking Dries x Tsjitse StarKing BV Foker Model

Jaaikje K. Tjalbert x Rindert H. Kuiper Fokker Model

Grytsje fan Ferwâlde Doaitsen x  Tsjerk Kl. Bakker B. Kreye Model

Jitske Solkje Jisse x Fetse R.H. van ‘t Veer Fokker Model

Joce Femke v.d. Noeste Hoeve Tsjalle x Feitse P. Okkema Fokker Model
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Tekst: Anke Noordmans & Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber

Drieëntachtig talentvolle halve-
finalisten met dressuuraanleg 
werden in vier rubrieken door 
eigen ruiters/amazones gepre-
senteerd in de hoop één van 
de drie finaleplaatsen te be-
machtigen. De beste drie paar-
den werden door gastruiters 
gereden en tevens beoordeeld. 

Kampioen van de 4-jarige mer-
ries is de werklustige Vajen T. 
Horsea gereden door Isabel-
le Vromans. Naast enorm veel 
talent, kreeg de combinatie 
maar liefst 88,5 punt. Deze Ty-
mon-dochter is gefokt uit stam-
boekmerrie Ietske fan Houw 
(v. Jasper 366) door Marijke 
en Pieter van der Meer-Irik uit 
Cornwerd. “Vajen is opgegroeid 
op Stoeterij Horsea, het bedrijf 
van mijn dochters en vorig jaar 
is de merrie verkocht aan Vro-
mans. Wij wonen een gedeelte 
van het jaar in Portugal en we 
konden helaas niet aanwezig 
zijn op de Centrale Keuring. Als 
fokster werd ik door mijn doch-
ter Karolien Nefkens vertegen-
woordigd. Op een videofilmpje 
zag ik Vajen lopen, ik was onder 
de indruk van de merrie”, verteld 
Marijke van der Meer enthousi-
ast. “Lotte en Karolien regelen 
inmiddels alle paardenzaken. 
Twee Friese merries van ons 
zijn drachtig. Mandy van het 
Schar (v. Heinse) is drachtig van 
Alwin 469 en Lotte haar oude 
liefde, voormalig sportpaard Ja-
ra-Ytske F. (v. Folkert 353), ver-
wacht een veulen van Barock-
Pinto-hengst Ceaser ter Linden”.

TA L E N T V O L L E  J O N G E  S P O R T PA A R D E N
MENNEN, DRESSUUR EN TUIGEN IN PAVO FRYSO BOKAAL

PAVO FRYSO BOKAAL

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

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. 

Sint Johannesga, Streek 73 
kop-romp boerderij uit omstreeks 1900 met 
ligboxenstal, melkstal en tanklokaal

Arum, Schoolstraat 22 
vrijstraande stolpboerderij in centraum van 
Arum, geschikt voor meerdere mogelijkheden

Boazum, Makkum 2 
gemoderniseerde stolpboerderij met stal en 
loods

Reduzum, Tsienzerbuorren 5 
melkveebedrijf, bestaande uit kop-hals-romp 
boerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal 
, inclusief landerijen

Meer info: www.brandsma-og.nl

Vajen T. Horsea (Tymon x Jasper), gefokt door M.A. Irik uit Cornwerd, 
werd onder Isabelle Vromans kampioen 4 jarige merries in de dressuur

Tijdens de Centrale Keuring zijn de 

halve finale en de finale van de Pavo 

Fryso Bokaal verreden. Vele combinatie 

hebben in het zomerseizoen op 

verschillende door fokverenigingen 

georganiseerde wedstrijden geprobeerd 

een ticket te bemachtigen voor deze 

finales. Verscheidende 4, 5 en 6-jarige 

Friese paarden uit ons fokgebied hebben 

hun sportaanleg daar getoond. 
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Tekst: Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber

PAVO FRYSO BOKAAL

Bij de 4 jarige hengsten en rui-
nen was er een keurige derde 
plaats voor centraal onder-
zoek-ganger Tjeerd van Dip-
hoorn (v. Alke 468) gereden 
door Jacob van der Heide. Be-
ter de prestaties van Tjeerd 
samenvatten dan Jacob op Fa-
cebook doet, kan bijna niet: 

Menaanleg 
Met achttien finalisten bij de 
Pavo Fryso Bokaal voor jon-
ge Friese Paarden met aan-
leg voor de mensport is de 
kwantiteit van de deelnemers 
lager dan bij de dressuuraan-
leg, maar de kwaliteit is hoog. 
Achter kampioen Nane 492 
(v. Wimer 461) gereden door 
Sybren Minkema, mocht Ria 
Hettinga Thorben-dochter 
Trix V. als tweede opstellen. 
Dit talentvolle menpaard is 
gefokt door Gerrit de Vries uit 
Schettens uit modelmerrie Rixt 
fan Fjildsicht (v. Mintse 384). 
Boerenbruiloftspaar Gert van 
Dijkhuizen en Margriet Griffi-
oen uit Oosterzee zijn eigenaar 

van Trix. Volgens juryleden 
G. Beniers en L. Van der Wal 
had de kroonmerrie een pri-
ma houding, veel souplesse en 
was ze ‘goed aan de hulpen’. 
Onder andere kreeg Trix een 
8,5 voor algemene indruk als 
menpaard en voor het onder-
deel ‘gedragenheid, buigzaam-
heid, souplesse, ruggebruik, 
nageeflijkheid en mogelijkheid 
tot verzameling/verruiming’.  
Het puntentotaal dat dit ras-
typische menpaard verdiende 
was 78 punten, maar één punt 
minder dan kampioen Nane.

Tuigaanleg 
Hoewel het aantal aanmel-
dingen wat beperker was dan 
voorgaande jaren, waardoor 
er geen voorrondes gehouden 
hoefden te worden, was de 
kwaliteit bij de tuigpaarden in 
de PAVO FRYSO bokaal weer 
heel sterk. Erik Kuperus uit Ou-
demirdum deed met Neeltsje 
B. zijn uiterste best een goede 
indruk bij de jury achter te 
laten. Dit lukte goed, met een 
tweede plaats  in de merrie-
groep tot gevolg. In Merle van 
de Waelhoeve (v. Uldrik) van 
Margreet Hendriks uit Zuili-
chem zag de jury net even wat 

meer beheerstheid en werd 
deze derhalve de kampioen. 
Vanuit ons fokgebied was er bij 
de groep hengsten en ruinen 
een mooie inbreng maar ble-
ken de echte tuigtalenten dit 
jaar toch even elders te liggen. 
Obe Mous uit Koudum had met 
de vierjarige en nog wat oner-
varen Thies fan de Klaster (v. Mi-
chiel) de handen meer dan vol. 
Thies vond het allemaal nog 
best spannend. Ze moesten 
Pieter Okkema uit Witmarsum 
voorlaten in de eindklassering. 
Pieter reed Thoran van de Noes-
te Hoeve (v. Tsjalle). Jelle van 
der Kooi lukte het niet om een 
overkampingsplaats te bewerk-
stelling. Ook hij reed een jong 
en nog onervaren paard. Deze 
Sybren fan Bokkum (v. Jisse) 
heeft echter  zeker wel poten-
tie en zien we hopelijk volgend 
jaar  terug in het enkelspan op 
de concoursen. Grote winnaar 
was de zeer fraai bewegenden 
Mario fan Bokkum (v. Jasper) 
met Jolanda Schreuder . Mario 
fan Bokkum liet met name in 
de ereronde een fenomena-
le  schwung en gedragenheid 
zien.   “Het leek wel of hij op-
steeg” zo liet Jolanda Schreuder 
naderhand enthousiast weten.   

 
Jacob van der Heide  voelt 
zich enthousiast 
“Wat een paard is Tjeerd fan 
Diphoorn (v. Alke)
Hij doet het keer op keer 
weer!
Eerst wint hij de Talent Cup. 
Vervolgens Bestgaand rij-
paard te Lunteren. 
Wordt reserve kampioen L2 
van Friesland, loopt mee in 
de middenmoot op de Hip-
piade.
Wint Bestgaand rijpaard te 
Blauwhuis
En nu 3de tijdens de Pavo 
Fryso Bokaal, met een DIKKE 
9 voor de stap!

Trix V. (v. Thorben) werd in handen Ria Hettinga tweede in de PAVO 
FRYSO menbokaal
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WANNEER U UW 
PASSIE MET ONS 
DEELT...

...ONTDEKKEN  
WIJ INSPIRERENDE 

 MOGELIJKHEDEN

Countus Joure  /  Mercatorweg 2  /  T (0513) 65 79 90  /  joure@countus.nl  /  www.countus.nl

INGEZONDEN STUK

Boyl, 23 juni 2018

Beste Roelof, 

Met veel plezier las ik het Meidielingsblêd van juli 2018 en natuurlijk begon ik met jouw 
Voorwoord. Interessant maar, ik verbaasde me een beetje over jouw negatieve interpretatie 
van het spreekwoord “fokken is gokken”. Misschien heb ik het mis maar, alsof dit spreekwoord 
gelijk staat aan “maar wat doen, zonder enig beleid”. 

Zelf heb ik altijd begrepen dat “fokken is gokken” betekend dat ook al heb je nog zo zorg-
vuldig en weloverwogen de hengst geselecteerd bij je merrie in navolging van je gestelde 
fokdoelen, het toch niet “zeker” is wat voor veulen je vangt. Of je verwachtingen en wensen 
uitkomen en, hoe de nakomeling zich ontwikkelt. 

Ik ken trouwens geen paardenfokkers die zomaar wat doet. Louter liefhebbers die serieus en 
fanatiek met hun fokkerij bezig zijn. De bedragen die gemoeid zijn met de fokkerij zijn ook 
niet om onnadenkend mee om te springen. Dekgeld, medische begeleiding…

Over medisch gesproken…. Naar mijn idee blijft fokken wel een beetje gokken zolang de 
(erfelijke) medische problemen van Friezen niet beter onder controle zijn. 

Na het succesvol vangen van een fraai en ogenschijnlijk gezond veulen kan het gebeuren dat 
je hem in de loop der jaren onverwacht verliest aan een aorta-ruptuur of verwijde slokdarm; 
om maar iets te noemen.  Een nachtmerrie voor iedere fokker. En als we het hebben over 
paardenwelzijn: SME of mok… Voortdurende jeuk is voor een paard misschien nog wel erger 
dan pijn. 

Er zijn veel positieve ontwikkelingen binnen ons stamboek, ook qua fokkerij informatie. Als 
we het hebben over gezondheid: inteeltpercentages en verwantschap, daar kun je iets mee. 
Net als met de transparante informatie over dragerschap en vosfactor. Maar als dat mogelijk 
is, zou het dan niet mooi zijn als via DNA-testen in de toekomst erfelijke factoren met be-
trekking tot veelvoorkomende en nare ziekten bij het Friese paard in kaart gebracht kunnen 
worden? Meten is weten en alsdan kun je deze ziekten via fokprogramma’s proberen in te 
perken. Gezondheid is de basis voor het paard. Daar kun je op bouwen, nu en in de toekomst. 

Belangrijk maar veel minder zorgwekkend is het karakter van het Friese paard. Dat is gewel-
dig. Van flegmatiek tot goed helder… maar altijd: een klasse apart!

Groetnis, Leonie Osinga-Hartman
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Nu moet ik zeggen dat ik tot voor 
kort nog niet zoveel van Hennie 
Roffel had gehoord of gezien. Dit 
is geheel aan mezelf te wijten 
want als ik haar staat van dienst 
bekijk heeft ze het nodige al 
bewezen.  
Er verscheen een artikel van 
haar in de Phryso en vervolgens 
zag ik haar rijden op dekhengst 
Wytse 462 bij de hengstenshow 
van Folmer in Lunteren.  Ik was 
erg onder de indruk.  De manier 
waarop de hengst gepresenteerd 
werd vond ik mooi.
Dus toen het briefje uit het Mei-
dielingsblêd op tafel viel was ik 
direct geïnteresseerd en vooral 
ook nieuwsgierig. Manlief had 
me over weten te halen met 
mijn merrie mee te doen aan 
de rubriek bestgaand rijpaard. 
Dus reden genoeg om me aan te 
melden voor deze clinic.
Vrijdag 3 augustus reden we rich-
ting Sint Nicolaasga, zoals vaak 
het geval is als ik met de paar-
den op pad ben,  dan gaat mijn 
schoonvader Willem de Boer 
mee. Het was die dag warm, stof-
fig en er waren heel veel mug-
gen. Rondom de rijbaan buiten 

hing een walm aan muggenspray.  
Effect had dit echter niet.
Er reden twee amazones in de 
baan en Hennie stond in het mid-
den aanwijzingen te geven. Flesje 
water in de hand.  Naast de 
baan stonden enkele supporters. 

Hennie verdeelde de aandacht 
goed en het was leuk om naast 
de baan mee te luisteren en mee 
te kijken.
Toen was de beurt aan ons, na 
een korte kennismaking gingen 
we los.  Een andere instructeur 
kijkt altijd met andere ogen en 
benoemd vaak ook andere as-
pecten dan je vaste instructeur.  
Dat ervaar ik als zeer positief. Be-
paalde dingen weet je wel maar 
zakken weg naar de achtergrond. 
Dan is het fijn dat het weer 
genoemd of benoemd wordt. Ik 
heb er zeker wat aan gehad en 
ben er thuis vervolgens verder 
mee aan de slag gegaan.  
Een leuk initiatief van de fok 
vereniging wat mij betreft voor 
herhaling vatbaar.

Wanneer het blad Meidielingsblêd uit de brieven-
bus  gehaald wordt , wordt deze onder de koffie 
direct doorgebladerd. Dat is net zoals met de 
Phryso een vast gegeven. Deze keer viel er een 
briefje uit. “Clinic Hennie Roffel”.  
Wanneer je deel zou nemen aan de rubriek best 
gaand rijpaard in Blauwhuis dan kon je deelne-
men aan de clinic van Hennie Roffel in Sint Nico-
laasga. Dit was wel iets voor mij.

Tekst: Dirkje Oostenveld Foto: Johanna Faber

G R A N D  P R I X  A M A Z O N E  H E N N I E  R O F F E L

DRESSUURCLINIC

VOOR EEN MACHTIGE JCB
Joure   (0513) 41 71 31

www.martienvisser.nl

Hennie Roffel op Wytse 462 (v. Arjen) 
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B I K K E L E N  I N  D E  S T R O M E N D E  R E G E N

De tweede plaats in de klasse 
B was voor een veelbelovend 
duo; Rianne Okkema werd met 
haar Stal Okkema’s Ulbe (v. 
Wimer 461). In augustus van 
dit jaar behaalde Rianne met 
Ulbe de vierde plaats op de 
Outdoor kampioenschappen 
2018 KNHS Regio Friesland. 

Tsjalle-zoon Thymen fan Bloem-
hof wordt door Amerins de 
Leeuw uit Katlijk gereden. Deze 
combinatie was alle medefina-
listen de baas en werd aan het 
einde van de middag gehul-
digd tot L1-kampioen. Deze 
vierjarige ruin is gefokt door 
de gebroeders Bloemhof uit 
Bolsward. Als derde van de vijf 
combinaties mocht ook Klas-
ke Jonkman met Alke-dochter 
Rikst zich nogmaals tonen. Het 
duo is uiteindelijke vierde van 
Nederland geworden. De vijfja-
rige Rikst is gefokt door Hendrik 
Eppinga en Peter Kruidenier 
uit Dinie van de Slothoeve (v. 
Mewes 438). Cathy de Vries uit 
Idsegahuizum is nu de eigena-
resse van dit jonge sportpaard. 

In de klasse streden Jantine de 

Vries met Lobke fan ‘e Sleat-
temar (10e plaats) , Simone te 
Selle met Beart-dochter Silke 
fan Bosksicht (11e) en Willemke 
van der Bij (13e) met de vierjari-
ge stermerrie Sill fan Bloemhof 
(v. Thorben) onder andere mee 
om de L2-titel. Helaas voor de 
dames was Monique van der 
Meij met haar Veronique (v. Be-
art 411) de allerbeste van de 
dag. Stendert-zoon Maile fan 
Klaeiterp gereden door Afke 
Weidenaar viel in de prijzen 
met hun tweede plaats. Maile 
is een zesjarige zoon van Mo-
delmerrie Wealtsje A. (v. Teeu-
wis 389) en samen met zijn 
amazone geselecteerd voor 
MGPNGP junioren. Combina-
tie de Vries en Jan Wietse de 
Boer zijn de fokkers van deze 
talentvolle veulenboek hengst.  
De zevenjarige Andries-dochter 
Lobke fan ‘e Sleattemar is ge-
fokt door Pier de Jong uit Wijc-
kel. “Sinds  september 2017 rij ik 
wedstrijden met Lobke. Ik heb 
mee gereden in de KFPS ind-
oorcompetitie 2017-2018 in de 
klasse B. In de finale werden we 
zesde in Sonnega. Ik heb Lobke 
als 5 jarige gekocht van de fok-

ker en zadelmak gemaakt.”, ver-
telt amazone Jantina de Vries 
uit Nijemirdum. Nu na de fina-
le gaat Jantina met Lobke de 
overstap maken naar de klasse 
M1 en hoopt ze met de merrie 
het sportpredicaat te behalen.  

Diana Hospes-Postma behaal-
de de elfde plaats in de klasse 
M1 met sterhengst Sipke van 
de Westfriesenhof. De vijf-
jarige Sipke is een zoon van 
Alke 468 uit Andries-dochter 
Myntsje van de Westfriezen-
hof. In 2016 behaalde Sipke 
81 punten onder het zadel 
in de ABFP-test. Mevrouw S. 
Vriend-Boekschoten uit Bak-
huizen is de fokster van deze 
vijfjarige rastypische hengst. 

De derde plaats in de M2 was 
voor Wendy Okkema met Stal 
Okkema’s Rudmer. Deze ster-
hengst is een zoon van Mi-
chiel 442 uit veulenboekmerrie 
Xesta Aukje (v. Gjalt 426). Harm 
Mulder uit Vegelinsoord is de 
fokker van de vijfjarige Rudmer 
en eigenaar is Stal Okkema uit 
Britswerd.  Begin dit jaar werd 
Wendy met Rudmer al derde 
op Friese kampioenschappen 
indoor. Ook in de maand au-
gustus viel de combinatie in de 
prijzen, zij werden reservekam-
pioen in de klasse M2 op Friese 
Kampioenschappen in Harich. 

Z1-kampioen 2018 is de dek-
hengst Mees 497 geworden. 
Deze klasse had een erg sterk 
deelnemersveld met onder an-
dere Akkelien de Vries met Wyt-
se-zoon Nanning fan Hylpen 
(6e plaats), Marsja  Dijkman met 

Tekst: Anke Noordmans  Foto’s: Johanna Faber

In de periode april tot en met augustus is er door 
vele combinaties gestreden om kwalificatie voor 
de finale van de Alrako KFPS Kampioenschap 
Dressuur op zondag 23 september jongstleden. 
Een uitnodiging voor de finales van de klasse 
B t/m Grand Prix is al een overwinning op zich. 
Deze finale werd gekenmerkt door fijne paarden, 
topprestaties en vele regenbuien.

ALRAKO DRESSUURKAMPIOENSCHAPPEN

Uw partner in 
      landbouwmechanisatie

Vestigingen in:

■ Stiens 

■ Gorredijk 

■ Surhuisterveen 

■ Elahuizen

www.broekens.nl 
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 Alle agrarische werkzaamheden. 
 Cultuurtechnische werkzaamheden. 
 Aanleg van tuinen incl. bestrating. 
 Bestratingsmatrialen. 
 Verhuur rupskraan. 
 Verhuur minikraan. 
 Verhuur mobiele kraan. 
 Verhuur shovel. 
 Verhuur shovel 5 ton met blademaster.  
  Leverantie van grond en zand. 
  Menggranulaat, betonplaten enz. 

  
    Kwaliteit voor een betaalbare prijs! 
 

       www.loonbedrijfbuma.nl 
 

Hichtumerweg 14  •  8701 PG Bolsward
Tel.: 0515-57 26 83  •  Mobiel: 06-23917115

E info@half-hichtum.nl  •  I  www.half-hichtum.nl

hengstenkeuringskampioen 
dekhengst Jurre 495 (7e) en In-
geborg Klooster met Pier-zoon 
Izak fan d’ald Loop (11e). De 
vierde plaats was voor de ruiter 
uit Marum, Gosse Pieter Hellin-
ga die samen met Bennie van 
Es hun trainingsstal GPB runt.  
Voor dit kampioenschap had hij 
zevenjarige Jeldrik fan ‘e Hame-
ren gezadeld. De Uldrik-zoon is 
gefokt door familie Osinga uit 
Vrouwenparochie. Als veulen 
kreeg Jeldrik een eerste premie 
op de fokdag van ‘Ta it Bihald’. 

Het fokproduct van Obe Mous, 
Izaak fan de Klaster werd met 
Sietske Brouwer tweede in de 
klasse Z2.  Nadat de hengst 
eerst een succesvolle men-
carrière met Ria Hettinga had, 
loopt de Tjalf-zoon nu voort-
varend door de dressuur-
klassen. Naast veel talent en 
sportmentaliteit, is Izaak een 
mooi rastypisch ‘Frysk Hynder’. 

Met haar andere topper, Stal 
Okkema’s Eos (v. Olgert) werd 
Wendy Okkema vierde in de 
Licht Tour (Prix St. George en In-

termediare I). Met hem scoorde 
ze 63,43 procent. Met dit paard 
behaalde Wendy afgelopen ja-
ren al meerdere mooie presta-
ties. Dit jaar zette Wendy in fe-
bruari met Eos (stamboeknaam 
Eos van Hondshoeve) de Prix St. 
George op naam in de KFPS Ind-
oorcompetitie te Sonnega. In 
het voorjaar won deze combi-
natie samen met Lisanne Veenje 
op Friesen Exklusiv Wirdmer (v. 

Beart 411) de ‘Team Deux Perles 
Noirs’. Een prachtige prestatie!
De vijfde plaats (62,55 %) was 
voor Kim Pernilla Alta met 
Loadewyk 431 (v. Tsjerk 328), 
gevolgd door Marsja Dijk-
man met Eise 489 (v. Maurits 
437) op de zesde plaats met 
62,402% en Bennie van Es met 
Stal Okkema’s Gerke J. (v. Mi-
chiel 442) op de tiende plaats . 

Een vierde plaats was er voor 
Bennie van Es met de jeugdi-
ge 14-jarige Michiel 442, ach-
ter kampioensduo Marc-Peter 
Spahn met Elias 494, Hennie 
Roffel met Walt 487 (2de) en 
Joyce Haaijer met Jasper-doch-
ter Tialda H. (3de) in gecombi-
neerde Zware Tour (Interme-
diare II en Grand Prix).  Met de 
door Jelle Bouma uit Nijland 
gefokt Gijsbert J.D. (v. Tsjal-
ke 397) wist Jeanet Dam op 
fraaie wijze prachtig kampi-
oen te worden in de ZZ Zwaar! 

ALRAKO DRESSUURKAMPIOENSCHAPPEN

Michiel 442 (v. Tsjerk) met Bennie van Es, tweede in de klasse ZZ-licht

Stal Okkema’s Ulbe (v. Wimer) met Rianne Okkema, tweede in de 
klasse B
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Plattelandsmakelaar
Henriëtte Meinsma  ●  Tel. 06-20320838

de

Aan- en verkoopbemiddeling van: 
 

woonboerderijen, paardenobjecten, vrijkomen-
de agrarische erven en woningen binnen- en 
buiten de bebouwde kom in landelijk gebied 

 
Taxaties van: 

 
agrarische-, hippische- en landelijke objecten 

 

www.plattelandsmakelaar.nl

Ambitieuze zusjes 
Een unicum is dat beide zus-
jes Hoogeveen zijn uitgeno-
digd om mee te doen in dit 
project. De 21-jarige Esmee 
rijdt de achtjarige Hedwich 
fan de Greidpleats (v. Wobke 
403). Amber brengt de 6-jari-
ge kroonmerrie Nina fan Up 
to Date (v. Anders 451) uit 
op dressuurwedstrijden. De 
Friese paarden zijn inmiddels 
een gezamenlijke hobby 
voor de familie uit Harlin-
gen-Zuid. Hun vader Feico 
(49) is manager bij Navis 
Shipmanagement B.V., ook 
is hij vaak in de weekenden 
de persoonlijke chauffeur en 
mest hij de paardenboxen 
uit. Moeder Susan leest de 
proeven voor en regelt dat 
de paarden overdag bewe-
ging en aandacht krijgen 
op de pensionstal bij Kims-
werd. “Voor ik Feico leerde 
kennen reed ik een KWPN’er 
en bracht dit paard uit op 
wedstrijden. Op een gege-
ven moment ben ik gestopt 
met rijden. Esmee wilde 
graag poetsen en rijden op 
een pensionstal in de buurt.“, 
vertelt Susan aan de ruime 
eetkamertafel in het ‘land-

Dressuurtalent  
Geke fan ‘e Bijemastate
Het project Mei Grand Prix 
Nei Grand Prix (MGPNGP 2.0) 
maakt een doorstart. Voor 
deze tweede ronde is Marsja 
de Vries-Dijkman geselec-
teerd met achtjarige Geke fan 
‘e Bijemastate (Beart x Jurjen). 
Marsja rijdt de merrie van Pe-
tra Hofman en Johan Kramer 
al vijf jaar. De combinatie won 
de Euro Friesian Cup merries 
2013 en werden in 2014 Pavo 
Fryso kampioen 4 jarige mer-
ries. Petra is vaak in de buurt 
als Marsja haar paarden traint 
op pensionstal Bijemastate en 
ook gaat de fokster mee naar 
(belangrijke) wedstrijden. 
“Ons doel was om een hyn-
derke te fokken die de moge-
lijkheden zou hebben om het 
hogere dressuurwerk te beha-
len, als alles gezond blijft. We 
hebben het getroffen met de 
samenwerking met Marsja, we 
hebben dezelfde ideeën over 
het opleiden van paarden. 
Geke is één van de leukste 
paarden die ik heb, een paard 
met karakter.”, vertelt Petra 
Hofman. De combinatie heeft 
inmiddels de overstap ge-
maakt van de Z2 naar Prix St. 

George, waarin inmiddels ook 
de eerste winstpunt is be-
haald. “Dat we dit mee mogen 
maken, is het leukst wat er 
is.” Op Beijemastate is ook 
nog een talentvolle driejarige 
Reinder-dochter van Geke, 
die dit jaar samen met Marsja 
meedoet aan de Euro Friesian 
Cup.  Dat belooft wat voor de 
toekomst. 

WEDSTRIIDPRAAT

 
Silke fan Teakesyl menkampioen
Op het CH Rijs  in augustus was ook de ontknoping van de KFPS-sportcompetitie outdoor men-
nen. Nina Tuinman werd gehuldigd als kampioen L-mennen met kroonmerrie Silke fan Teakesyl 
(Maurits x Onne).  “Het was nog wel even spannend, omdat Liesbeth van der Wal met dikke 
punten voor mij in het klassement stond. Silke liep op de dag van het kampioenschap super! Wij 
werden beloond met 209 en 193,5 punten. Dat ik kampioen geworden ben, is super! De huldi-
ging was een topervaring, dat je mee mag rijden bij zoiets, is gaaf!”, beschrijft Nina de kampioen-
schapsdag. “Aankomende winter ga ik met Silke M-mennen starten en hoop ik aan het einde van 
de wintercompetitie genoeg punten verzameld te hebben om de overstap naar de Z te maken.”. 
Deze wintercompetitie wil Nina met Silke meerijden bij de Young Riders en gaat Hendrik Eppinga 
haar starten in de tuigrubriek voor 4/5/6-jarige merries.  In het voorjaar gaat de combinatie het 
rustig aandoen, want Silke is op dit moment drachtig van Tymen 503. Verdere toekomstplannen 
moeten door de combinatie nog worden gemaakt. 

MGPNGP-Junioren
In het MGPNGP-project mo-
gen ook vier KFPS-amazones 
jonger dan 25 jaar meedoen 
en ook zij krijgen extra faci-
liteiten om hun sportpres-
taties naar hoger niveau te 
brengen. De junioren heb-
ben voor een aanmelding 
een videofilmpje ingestuurd, 
selectie gereden en de paar-
den klinisch laten keuren. 
Vier combinaties zijn gese-
lecteerd nu geselecteerd, 
namelijk: de zusjes Esmee en 
Amber Hoogeveen, Pietie v.d. 
Berg met stermerrie Janneke 
fan Wolsum (v. Tsjalle 454) en 
Afke Weidenaar met Maile 
fan Klaeiterp (veulenboek-
hengst van Stendert 447 uit 
Teeuwis-dochter Wealtsje A). 
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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!’

huis’. “Ik heb altijd gezegd, 
je mag wel een paard, maar 
dan een Fries. Ik vond een 
Fries paard altijd erg mooi. 
Zo kwam het dat een oudere 
fokmerrie Trix van de Dollen 
(v. Olof ) werd aangekocht. 
Trix was een echt familie-
paard.“, vult Feico aan. 
Vier jaar geleden werd tot 
verdriet van de familie Trix 
ziek en moest er definitief af-
scheid genomen worden van 
de merrie. Esmee had voor 
school een weekje stagege-
lopen bij Stal De Noeste Hoe-
ve. “Een week na het afscheid 
van Trix vertelde Pieter 
Okkema, dat hij een vierjari-
ge stamboek merrie te koop 
had. Hedwich was beleerd 
onder het zadel, maar nog 
erg groen. Hedwich was aan-
vankelijk niet zo braaf, maar 
pittig en alleen ik kon haar 
eigenlijk rijden. Ze is nu en-
thousiast, lief, nooit moe en 
heeft soms nog wat last van 
spanning in de ring, maar 
inmiddels zijn we M1 met 
8 winstpunten”, beschrijft 
Esmee haar eerste wedstrijd-
paard. Met Hedwich is Esmee 
vijfde geworden op het Fries 
Kampioenschap, ze vind win-
nen leuk maar rijden ‘leuker’. 
Esmee is drukke derdejaars 
Hbo-student Accountancy 
en heeft daarnaast een bij-
baantje, tijd voor haar vriend 
en rijdt ze meerdere keren in 
de week haar Hedwich. 

“Eerst hebben Esmee en ik, 
samen op Hedwich gereden. 
Ook de paarden van Michel 
van Coevorden en Patricia 
Huisman stonden op dezelf-
de pensioenstal. Tijdens de 
vakantie van de vaste amazo-
ne Bobbie Ydema, vroeg Mi-

chel mij of ik Ulkje (red. Ulkje 
fan ‘e Hamsterheide Model 
Sport) wilde rijden. Later 
mocht ik ook op de vierjarige 
drachtige stamboekmer-
rie Nina rijden, samen met 
Kenna Bakker.  Nadat het 
veulen gespeend was, heb 
ik het rijden weer opgepakt. 
Als vijfjarige merrie hebben 
we Nina kunnen kopen. Nina 
is mijn eerste paard dat ik op 
wedstrijden rijdt, we hebben 
3 winstpunten in de klasse 
M2. Mijn eerste doel is nu om 
met haar het sportpredicaat 
te halen.”, verteld Amber 
enthousiast. Amber is een  
achttienjarige Hbo-student 
Forensisch onderzoek. De 
combinatie is tweede gewor-
den in de klasse L1 van de 
KFPS-sportcompetitie indoor 
2016-2017. Amber mag haar 
Nina in oktober (12 t/m 14) 
starten op Europese kampi-
oenschap voor jonge Friese 
Paarden. Dit jaar kreeg Nina 
een eerste premie op de fok-

dag yn St. Nyk en werd ze op 
de Centrale Keuring kroon 
verklaard.   
De zusjes helpen elkaar bij 
het rijden en op wedstrijden. 
De dames krijgen les van 
Kenna Bakker en Marc Peter 
Spahn. Elk maand krijgen 
Esmee en Amber les op het 
complex van hoofdspon-
sor Stal De Mersken van de 
MGNGP-senioren. De zusje 
zijn zo blij dat ze beide zijn 
geselecteerd en zijn de spon-
sors erg dankbaar.  

Ook deze IFH-leden … 
Kenna Bakker  uit Koudum 
(27 jaar) is met haar 7-ja-
rige Elite-merrie Ginfonia 
ook geselecteerd om mee 
te doen aan MGNGP-seni-
oren. Karolien Nefkens (26 
jaar) mag met haar vijfjarige 
Ipache, waarmee ze Z1 start-
gerechtigd is meedraaien 
bij de jonge paarden in het 
MGNGP-project. 

WEDSTRIJDPRAAT

 

Esmee en Amber Hoogeveen (Foto: RM Photography)
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T H E AT E R S T U K  D E  S T O R M R U I T E R

Via de quadrille zijn Frits en 
Rinske benaderd om met de 
belslede mee te doen aan dit 
grote evenement. De groep 
aanspanningen bestaat bijna 
alleen maar uit leden uit onze 
fokvereniging. Frits en Rinske 
zijn in twee showelementen 
te bewonderen. Ze hadden de 
keus om nog met meerdere 
elementen mee te doen, maar 
daar hebben ze bewust niet voor 
gekozen. Ze zijn ten eerste maar 
met z’n tweeën en zo kunnen ze 
ook nog wat genieten in plaats 
van te haasten. Wel krijgen ze 
hulp van hun dochters Afke en 
Setske, die afwisselend groomen 
in de shows. Ook kleindochter 
Anne-Gretha Atsma is figurant in 
de show. 

In juli mochten ze dan eindelijk 
los, er werd in Drachten monde-
ling uitgelegd wat de stormruiter 
inhoudt. Het echte oefenen is 
vanaf 7 augustus begonnen met 
2 à 3 keer per week een training. 
De eerste keren moesten ze 
droogtrainen, omdat ze in het 
WTC nog druk bezig waren met 
het decor. De laatste week moest 
er elke dag geoefend worden. 

Voor ze het wisten was het zover, 
te beginnen met de try outs. Bij 
elke show worden ze om half 7 
op de tribune verwacht. Jos Thie 
geeft tips en trucs en scherpt de 
deelnemers op. Woensdag tot en 
met zondag zijn ze in Leeuwar-
den te vinden.

Er is deze maanden dan ook 
weinig tijd over voor andere 
dingen, maar daar hebben Frits 
en Rinske geen moeite mee. Het 
vergt niets van ze, het geeft ze 
juist energie. Het is een eer om 
met zo’n show mee te mogen 
doen, want dat maak je niet 
zomaar weer mee. Ze denken 
zelfs dat het eerst weer wennen 
zal zijn, als het allemaal is afgelo-
pen. Het is namelijk ondertussen 
één grote familie geworden.  Al 
voegt Frits er wel aan toe, dat 
de eerste menlessen alweer zijn 
aangevraagd. Dus stilzitten zullen 
ze niet, bezig zijn doen ze name-
lijk erg graag.

Elke show hebben ze het paard 
Markus mee, een zoon van 
Mewes 438. De paarden moeten 
heel wat doorstaan, er gebeurt 
namelijk veel met licht en geluid. 

Ook de doorgangen naar het 
decor zijn bijvoorbeeld nauw en 
donker. Het Friese paard is hier 
uitermate voor geschikt, want ze 
hebben een makkelijk en nuchter 
karakter nodig. 

De zorg voor de paarden is goed. 
Deelnemers die van ver komen, 
zoals bijvoorbeeld uit Frankrijk 
kunnen hun paard hier dag en 
nacht laten staan. Frits en Rinske 
kiezen ervoor om Markus elke 
keer mee naar huis te nemen. 
Zo kan hij overdag grazen in het 
land. Bij aankomst van de show 
worden de paarden gecheckt op 
hun gezondheid, in verband met 
het Rhino virus. Elk paard heeft 
deze maanden zijn eigen box en 
worden voorzien van water en 
hooi. 

De show duurt ongeveer 2,5 uur 
en er is echt van alles te zien. De 
stormruiter speelt zich af rond 
1750 in ‘t Bildt en is in strijd met 
de natuur. In de show spelen zo’n 
100 paarden mee. Frits en Rinkse 
hadden de show graag zelf ook 
willen bewonderen, maar helaas 
moeten ze wachten tot het op 
televisie komt. Ze vinden het 
allemaal erg indrukwekkend en 
ontvangen dan ook veel positie-
ve reacties. 

Het valt ze niet zwaar, het is een 
eer om op deze leeftijd hier aan 
mee te mogen doen. 

Tekst: Christina Dijkstra  Foto’s: Johanna Faber

Frits en Rinske de Jong uit Tjerkgaast zijn één van de deelne-
mers uit onze fokvereniging die deelnemen aan de Stormrui-
ter, onder leiding van Jos Thie. Vol enthousiasme vertellen 
ze wat er allemaal achter de schermen afspeelt.

DE STORMRUITER

                                     * Training & Hoefsmederij &  Handel *  

WWW.NOESTEHOEVE.NL 
Selling High Quality Friesian Horses 

                            
                                       
                     Ttrainers en Fokkers van Kampioenen,,,, 
 
                                       

     “Stal ”De Noeste Hoeve” 

 
Pieter en Tiety Okkema   Pieter: + 31(0)  615510146 
G.Japiksweg 20                Tiety : + 31(0)  651855279  
8748 CM Witmarsum       noestehoeve@home.nl 
Friesland 

 
 

• Africhten, 
• Ibop, 

• Keuringen, 
• Handel 

 

Rommert 498 
FOKKER VAN HET JAAR 2016 



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? 


