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3x kampioen 
Opnieuw staat Tim Kruyt  

naast Jurre 495 en wederom 

draagt de hengst het  

kampioenslint van de  

hengstenkeuring...!
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Agenda
15-03: ALV in Freonskip 

16-03: Hengstenshow, St. Nyk 

24-03: Friesians on ice, Thialf 

13-04: Stamboekkeuring, Harich 

22-08: Fokdag, Sint Nyk 

24-08: Fokdag, Blauwhuis 

13-09: Centrale Keuring 

14-09: Centrale Keuring 

 

 

Nieuwe leden 
Kenna Bakker 

Pietie van der Berg
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Aanvulling Meidielingsblêd oktober 2018: 
Op pagina 41 van het Meidielingsblêd van oktober 2018 publiceerden 

wij een overzicht met merries welke op de Centrale Keuring (voorlo-

pig-) kroon of model zijn geworden. Helaas ontbraken hier een tweetal 

namen.

• Ymkje K. fan de Aldedyk (Gerben x Tjalbert) van Hendrik Kuipers uit 

Oosterend. Ze werd kroon.

• Wens fan, t Surcher Oord (Alke x Jasper) van R. Alkema uit Zurich 

(frl). Ze werd voorlopig kroon op de nakeuring.

It hynder

It hynder fan ‘t jier 

Sa by de boer yn ‘t spier 

By de filmen fan Allingawier 

By doarpsfeesten foar de wein 

Der hie men de melkerij op lein 

As in topke hea mei in time 

Sa wie dat yn ‘t forline 

Mei in drafke foar de melkwein 

De Jouster Midstrjitte ôflein 

For de slide op ‘t iis 

Ha ik de priis?

Hessel Bouma, Tirns

Sa is’t krekt

Op woensdagmiddag 6 februari j.l. werd in het vernieuwde 
Fries landbouwmuseum te Leeuwarden “Sa is’t mar krekt”,  het 
door auteur Albert van Keimpema geschreven levensverhaal 
van topfokker en veredelaar Anne Oosterbaan (1932-2015) uit 
Tzummarum, gepresenteerd.
In dit uitermate boeiende en uiterst leesbare overzicht met 
daarnaast schitterende foto’s , krijgt de lezer een wel zeer 
intrigerend beeld van deze gedreven fokker en veredelaar, 
die, of het nu koeien, paarden, of schapen betrof, grote en 
aansprekende successen behaalde welke onder de naam 
Synaeda landelijke en internationale bekendheid verwierven.!
Synaeda State, de imposante boerderij, vormde tevens het 
decor ten behoeve van de teelt van tulpen, zaden en bollen en 
aardappelen, met daarnaast nog het fokken van kippen, zwanen, 
eenden, duiven, ganzen en pauwen. 
In aanwezigheid van een grote schare genodigden uit 
voornamelijk de agrarische wereld van voorheen en thans, sprak 
dochter Anke een welkomstwoord en memoreerde kort de 
ontstaansgeschiedenis van het boek.
Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door KFPS 
stamboeksdirecteur Ids Hellinga en auteur Albert van Keimpema 
in wiens bijdragen vanuit hun persoonlijke ontmoetingen  de 
wel zeer bijzondere talenten van Oosterbaan t.a.v. fokkerij en 
teelt, uitermate boeiend werden geschetst.
Gedrevenheid, kennis, talent en een sterk ontwikkeld 
fingerspitzengefühl, gekoppeld vooral aan 
doorzettingsvermogen, bleken de kernwoorden in beider 
betoog om de kwaliteiten van Oosterbaan te duiden. 
Na afloop van de officiële presentatie werd in ontspannen sfeer 
nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een 
hapje en kwam een eind aan deze bijzonder middag.

Henk Dijkstra

Sa is’t krekt
Uitgever:  Uitgeverij Louise( Eddy van der Noord)/
                  Mentis Media Tjerkgaast. Gaastdyk 50 8522 MX  
  Tjerkgaast  tel 0514-531891.                                   

Auteur:     Albert van Keimpema.

ISBN EAN 978-94-91536-55-7.
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VOORWOORD

FF It Fryske Hynder 
Roelof Bos 
Foarsitter

Maar waar draait het die dagen 

eigenlijk allemaal om; “Selectie”! 
Met het fokdoel als uitgangspunt 

worden de jonge hengsten gese-

lecteerd die bepalend gaan zijn 

voor onze toekomstige Fries en 
maken de fokkers hun keuze wel-

ke hengst ze bij hun merrie willen 

gebruiken. Dus naast show en ge-

nieten is de hengstenkeuring een 

jaarlijks terugkerend evenement 

die de toekomst van ons Friese 

paard bepaald.

Ja, selectie is daarom heel be-

langrijk. Niet voor niets dat dit 
gepaard gaat met levendige 

discussies. Neem bijvoorbeeld het 
dragerschap. Voorheen hadden 

we dit niet in beeld en konden 

we hier niet op selecteren. Nu 
hebben we dit wel in beeld, maar 

selecteren we er slechts deels op. 

De fokkers houden er in de heng-

stenkeuze rekening mee, echter 

in de hengstenselectie doen we 
er niets mee. We weten of een 

hengst drager is, maar nemen dit 

niet mee in de overweging of de 

hengst als stamboekhengst moet 

gaan dienen of niet. Dit laatste 

is in mijn ogen niet meer uit te 

leggen…

Bij selectie is het belangrijk dat 
er te selecteren valt, dus een zo 

groot mogelijke vijver waaruit we 

kunnen kiezen. Simpelweg om 

zoveel mogelijk genen in de fok-

kerij te kunnen gebruiken. Juist…, 

daarom moeten dragers ook niet 

gelijk afgeschreven worden en 

moeten deze hengsten wel een 

kans krijgen. Aan de ene kant wil 

je dus geen dragers, aan de an-

dere kant wil je niet zoveel genen 

verliezen. Combineer dit dan in de 

hengstenselectie; dragers die op 
andere onderdelen overcompen-

seren en veel kunnen toevoegen 

aan de fokkerij een kans geven. Is 

dit niet aan de orde, laat ze dan 

staan. Deze wijze van selectie is 
wel uit te leggen…

Een grote groep aangewezen jon-

ge hengsten! Een goede ontwik-

keling, we hebben zo een groep 

om tijdens de testen op door te 
kunnen selecteren. Dit biedt veel 

perspectief met oog op het vin-

den van een mooi aantal kwalita-

tief goede dekhengsten. Dit geeft 
veel vertrouwen voor 2019, maar 

zeker ook de verdere toekomst. 

Onze dekhengsten, een van de 

belangrijkste bouwstenen voor 

ons Friese paard van straks…

Waar ook flink gebouwd wordt 
is binnen het kader (inspectie en 
jury). Het kader welke verant-

woordelijk is voor het beoordelen 

(en mede selecteren) van onze 

paarden. Na een goede ontwikke-

ling in de afgelopen tijd, heeft onze 
kersverse manager Keuringszaken 

en Opleidingen, Jacques Verkerk, 

zijn dienstverband echter alweer 

beëindigd. Er zou onvoldoende 

“chemie” zijn. Waar het dan ook 
aan ligt, deze situatie helpt nu in 
ieder geval niet in een verdere 

positieve ontwikkeling van het 
kader. Een stap terug, waarbij we 

vooral weer goede stappen vooruit 

moeten zetten. Op welke wijze zal 
komende tijd ongetwijfeld meer 
over gesproken worden…

Als FF It Fryske Hynder zien we de 

toekomst in ieder geval positief te-

gemoet. Onze prachtige start van 
2019 smaakt naar meer! Iedereen 
veel leesplezier en tot snel!

Trots…, dit was de aanhef van het voorwoord in 
ons Meidielingsbled van oktober 2018. Trots op 
alle successen van onze vereniging. Het is dan maar 
de vraag of we dat in 2019 vast kunnen houden. 
Nou…, aan de start van dit jaar zal het zeker niet 
liggen. Kampioen en reservekampioen, fokker van 
het jaar, Silver Bowl, 9 aangewezen hengsten,… 
ga zo maar door! Dit alles tijdens onze prachtige 
hengstenkeuring van afgelopen januari!

S E L E C T I E

www.stalchardon.nl | info@stalchardon.nl | +31 6 42 31 48 65
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JULIUS 486
Nieuw op stal!!!

Zadel 89 pt
Mennen 89 pt

Tuig 93 pt

EISE 489
Winnaar Silver Bowl  

2016 t/m 2019!!!

Paard van het Jaar 
2017!!!

Fok ook een topper met 
Stal Chardon’s Kampioenen

JURRE 495
3-voudig Kampioen

 HK 2017, 2018 én 
2019!!!
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Weten jullie het nog? Vorig 
jaar liet fokker Hendrik 
Deinum uit Schraard weten 
dat hij in een mooie Friese 
boxershort in de piste 
zou verschijnen wanneer 
‘zijn’ fokproduct Jurre 
495 opnieuw algemeen 
kampioen zou worden op de 
hengstenkeuring. Deinum was 
het zelf ook niet vergeten! 
Toen Jurre 495 voor de derde 
keer op rij de hoogste titel 
binnensleepte vloog Hendrik 
van de tribune af, over de 

trap richting boarding. Echt 
elegant was zijn entree niet 
want de boardingdeur klapte 
naar beneden, waardoor hij 
viel. Zou er een blauw plek 
zijn ontstaan? Het kan maar 
zo. De trui was al uit en op 
zijn nieuwe shirt stond met 
handgeschreven letters “Jurre 
3x kampioen”. Met gebalde 
vuisten hoog in de lucht vloog 
hij de baan in, rende richting 
de camera van Omrop 
Fryslân, gaf Henk Dijkstra en 
zijn compagnon Gerrit de 

Boer een hand en feliciteerde 
toen team Chardon inclusief 
mede-eigenaren. Even 
dacht ik: ‘he, ik mis de 
Friese boxershort’, ik had 
het echter nog niet gedacht 
en hoppa….consternatie op 
de tribune… en ja hoor, de 
beloofde boxershort was 
daar! Na eerder al de koprol 
en rondedansen, nu het 
shirt en de boxershort, de 
truckendoos van Deinum zal 
nu wel leeg zal zijn vermoed 
ik of niet?

Tekst en foto’s: Johanna Faber

Belofte maakt schuld

FA D E R PA A R D  2 0 1 9  B E R E I K T  D E  M A X I M A L E  T O P

HENGSTENKEURING
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Jonge hengsten vallen op
Het was dus toch opnieuw Jurre 

495 die wederom de oranje 

eresjerp weer mee naar huis 

mocht nemen. Ik denk dat we 

allemaal wel gezien hebben dat 

Jurre 495 als een enorm stabiel 

paard zijn rondjes showde in de 

tot de laatste stoel uitverkocht 

en dus maximaal gevulde hal van 

het WTC. Hoe gek het publiek 

ook deed, hoe luid de beats 

ook klonken, Jurre 495 trok zich 

er niets van aan. Hij liep naast 

Tim Kruyt en Niels de Vries als 
monstervoorbrengers met veel 

allure en een sterk achterbeen-

gebruik. Markus 491, het andere 

‘jonkie’ in de groep eindigde 

naast hem als reservekampioen. 

De conclusie na het zien van de 

verschillende groepen met jonge 

hengsten is de goede kwaliteit 

hierin. De kampioenskandidaten 

die uiteindelijk afgevaardigd wer-

den waren stuk voor stuk fraai. 

Blonken ze niet uit in beweging, 

dan was het wel in exterieur. Be-

kijk alleen al eens het dikke pak 

manen van bijvoorbeeld Walt 

487. Natuurlijk waren alle ogen 
gericht op de laatste twee lichtin-

gen. Opvallend was bijvoorbeeld 

Tymen 503 die er heel mooi inge-

groeid is en zich ook uitstekend 

liet zien. Ook Menne 496 viel 

weer in positieve zin op. Matthys 
504 bouwt aan een eigen fanclub 

en wat dachten jullie van Wardy 

509 als nieuwkomer? Hij deed 

het ook uitstekend!

Preferent
Echt uitgebreid hoeven we het 

natuurlijk niet meer over de 

keuring te hebben. Daar is in 

diverse media al ruimschoots 

over geschreven of live verteld. 

De invloed van Jasper 366 op de 

emoties van bezoekers is nog 
steeds groot. Hij is nu 24 jaar. 

Mocht het goed met hem blijven 

gaan dan zou je toch verwachten 

dat hij er volgend jaar op zijn 25e 

ook nog wel een keertje weer bij 

zal zijn. En daarna, tsja dat zal de 

familie Wijma moeten beslissen. 

Als het aan zijn fans ligt blijft hij 
nog wel komen….. Louise Hompe 

noemde Alwin 469 de opvolger 

van Jasper 366. Dat zou je kun-

nen zeggen, maar Jasper blijft 
Jasper, daar kan geen opvolger 

tegenop volgens mij. 

Het blijft wel apart om te consta-

teren dat vader en zoon Jasper 

366 en Beart 411 beide uit de 

groep oudere hengsten toch wel 

in beweging erg vitaal overko-

men. Er waren best wat oudere 

hengsten bij die niet noodzake-

lijkerwijs meevielen. Uitzonde-

ringen natuurlijk daar gelaten. 

Tsjalle 454 liet zich wel heel best 

zien en stroomde zonder meer 

door naar de hoogste plekjes 

in de kampioensring. Het lukte 

echter net niet om Alwin 469 van 

de troon te stoten. Wat Tsjalle 

454 wel een hele fraaie hoofdrol 

opleverde was zijn zeer terechte 

aanwijzing tot Preferente hengst. 

Harrie Draaijer: “Dames en 

heren, het is niet alleen een hele 

mooie en bijzondere dag, dit is 

ook een bijzonder moment….

Tsjalle 454 hier met drie van zijn 

zonen. U vraagt zich wellicht 

af waarom dit allemaal moet 

gebeuren, wel dames en heren, 

wij zijn als inspectie bij elkaar 
geweest en wij hebben ge-

meend, gezien de fokresultaten 

van Tsjalle de hengst Preferent 

te verklaren. Dat maakt hem ook 

bijzonder want met zijn dertien 
jaar is hij de jongste hengst tot 

nu toe die preferent wordt ver-

klaard….

“alles wat 
goed is komt 

snel” 

Tongen los
Jurre 495 dus algemeen kampi-

oen en ook kampioen jongere 

hengsten, Markus 491 als re-

servekampioen. Alwin 469 die 

kampioen bij de oudere heng-

sten wordt en Tsjalle 454 die we-

derom reservekampioen oudere 

hengsten wordt. Een bekend 

HENGSTENKEURINGHENGSTENKEURING

rijtje. Maar dan Nane 492, zijn 
finalerondje in de kampioensring 
leek veel op die van Alwin 469 

van enkele jaren geleden. Nane 
492 liet zijn superfraaie voor-

beengebruik zien, maar mocht 

in de ogen van de jury wat meer 

zijn rug gebruiken en achter 

meer ondertreden. Hij moest 

daarna de baan verlaten… ‘mo-

mentje Alwin 2.0’ met luidkeels 

‘boe-geroep’ vanaf de tribune en 

ongeloof bij zijn voorbrengers. 

De hengst en zijn optreden wor-

den door een ieder beoordeeld, 

de ene deelt de mening van de 

jury, de ander niet. 

Meer huldigingen
Naast het preferentschap van 
Tsjalle 454 en de kampioenshul-

digingen werden ook de uitsla-

gen van de bekende verkiezingen 

openbaar gemaakt. Wie zou 

Paard van het Jaar en Fokker 

van het Jaar worden? Tuigpaard-

hengst Joppe, indrukwekkende 

Mario fan Bokkum of de spraak-

makende Horses2fly Anniek ....
het werd de laatste. De merrie 

die met paramenner Jaques Pop-

pen vorig jaar Wereldkampioen 

werd in Kronenberg. De merrie 

die, zoals Jacques het tijdens zijn 
bedankwoordje zo mooi zei ‘mij 

mijn benen terug geeft’. Tsja en 
dan, de Fokker van het Jaar. Dit 

jaar Hindrik en Taekje Kuiper uit 

Oosterend, ús Easterein! Alwéér 
een fokker uit ons fokgebied, 

wat een kroon op het werk van 

Hindrik en Taekje maar stiekem-

pjes ook zeker op die van onze 

fokvereniging. Elders in de blad 

meer over de fokkerij van echt-

paar Kuiper. Natuurlijk moeten 
we ook Eise 489 niet vergeten. 

Net als Jurre 495 gaat hij voor 
een derde keer voor de titel, in 
Eise’s geval dus voor de Silver 

Bowl die hij verdiende na het 

Debuterende Wardy 509 deed het uitstekend

winnen van het kampioenschap 

Friese dekhengsten voor de sjees 

in Drogeham vorig jaar.

Ruim aangewezen
Het zat er al een beetje aan te 

komen….een ruime aanwijzing 

van jonge hengsten voor het 

Centraal Onderzoek. Dit jaar, in-

clusief de her- en nakeuring maar 

liefst 41 jonge hengsten met een 

grote inbreng van Jehannes 484 

en Tsjalle 454-zonen. De eerste 

lichting van Jehannes 484 en 
Jouwe 485 hebben een goede 

indruk achtergelaten. Harrie 

Draaijer over de jonge zonen van 

Jehannes 484 na de eerste be-

zichtiging: “De groep vonden wij 
een zeer aansprekend groep wat 

rasuitdrukking betreft, met name 
in de voorhand. Het zijn paarden 

met heel veel front en statuur en 

gemiddeld genomen lange hal-

zen. In de breedte ruim voldoen-

de lang gelijnde paarden. Soms 

iets hellend in de croupe. Iets 

wisselend beeld in jeugdigheid. 

De getoonde nakomelingen van 

Jehannes konden over het alge-

meen ruim voldoende stappen. 

In de draf zagen we veel buiging 

in het spronggewricht en die 

paarden die goed waren toon-

den ook de nodige lossigheid en 

oprichting en ruimte. Het rassige 
van deze nakomelingen zit vooral 

in de mooie gebogen halsvorm. 

Ze waren verder ruim voldoende 

sprekend in het hoofd. De jonge 

Jouwe’s waren voor ons best een 

verrassende groep, dat viel op 

het straatje al op. Deze groep 

kenmerkte zich door mooie 

voorhanden, in doorsnee lange 

halzen welke goed bruikbaar 

zijn. De halzen zijn misschien 

wel ietsje minder verticaal als 
die van de jonge Jehannes-nako-

melingen. De paarden hebben 

een mooie horizontale lichaams-

houding. Verder zagen we in 

doorsnee vooral mooie fijne en 
snittige paarden. Verder vielen 
de Jouwe’s op door hun goede 

en ruime stap. In draf zagen we 

vaak een mooie buiging in het 

achterbeen en vaak voldoende 

souplesse en lichaamsgebruik. 

Ook de galop was goed, waarbij 

we bij sommigen ietsje meer 

schoudervrijheid zouden willen 

zien. In doorsnee hadden ze wel 

een makkelijke galop”. 
Uit ons fokgebied werden in to-

taal maar liefst negen hengsten 

aangewezen. We beschrijven ze 

elders in dit blad en hopen dat 

ze het goed zullen doen in het 

verdere traject.

Faderpaard 2019 is weer voorbij. 

De rust, na een heel druk 2018 

is weer wat wedergekeerd. Het 

komende seizoen kijken we weer 

uit naar de nieuwe veulentjes 

en de te keuren paarden op de 

fokdagen en in de sport. Blijf er 

meer doorgaan….het kan mooie 

dingen brengen!
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Precies een jaar geleden werd de hengst Wouter 
van Schäfer van Jelmer Chardon gekocht door 
Hans Boersma en Willemke van der Bij. Jelmer 
had hem nog maar net gekocht na de eerste 
bezichtiging  voor de HK 2018 van Jan Folmer.
Folmer had hem toen klaargemaakt voor de keuring 
voor Wies van der Vaart. Hij ging niet door naar 
de tweede bezichtiging en was daarom te koop.

Tekst: Janny Bosma Foto: Johanna Faber

Als veulen was het al een aparte 

en kreeg een eerste premie. Op 

de Centrale Keuring werd hij zelfs 

reserve kampioen bij de veulens 

in 2015.

Hans en Willemke vonden 

Wouter een mooie hengst met 

veel behang en een mooi koppie 

erop. Een fijn sportpaard voor 
Willemke.

Na de aankoop van Wouter zijn 
Hans en Willemke hem gaan 

voorbereiden op de ABFP test. 

Thuis is Willemke  hem onder het 

zadel gaan rijden. Eenmaal aan-

geleverd in Warga voor de test, 

heeft hij daar het aangespannen 
werk ook aangeleerd. Hij is jeug-

dig maar ijverig en werd steeds 

beter.

Uiteindelijk kreeg hij een mooie 

score van 77,5 voor de rijproef 

en voor de menproef 78 pun-

ten. Voor de tuigproef kreeg hij 

een 7,0. Met deze nette punten 
dachten Hans en Willemke; We 

geven hem gewoon op voor de 

HK eerste bezichtiging en zien 
wel wat het wordt. Hij groeit er 

mooi in en je weet maar nooit.

Na weer thuis in de box te zijn is 
hij doorgetraind voor de Friesian 

Talent Cup voor driejarige heng-

sten/ruinen. Ze hebben hem 

ook zelf keuringsklaar gemaakt.  

Waarschijnlijk de enige niet pro-

fessionals, maar des te leuker dat 

het zo geslaagd is. Jelmer Char-

don heeft hem alle keren super 
voorgebracht tijdens de keuring.
Tijdens de selectie plaatste hij 
zich keurig voor de finale welke 
tijdens de HK in januari verreden 
zou worden.

In de box in Leeuwarden had 

Wouter zich licht geblesseerd en 

een wondje was het gevolg.

Maar de  tweede bezichtiging 
verliep keurig en er was niets van 

te zien. Wouter werd aangewe-

zen voor de derde bezichtiging 
op vrijdag! Vrijdagochtend zou 
de Finale van De Talent Cup 

plaatsvinden maar helaas was 

Wouter nu net niet goed en dus 

werd er besloten om hem zowel 

voor de Finale alsook voor de 

derde bezichtiging af te melden. 
Dan maar een week later naar de 

nakeuring als hij weer helemaal 

goed zou zijn. Het was een goede 

beslissing om hem te sparen.

De vierjarige Wouter van Schäfer 

werd tijdens de nakeuring aan-

gewezen!  Van de fokkers familie 
Schäfer kregen ze een berichtje 

dat ze altijd al in de kwaliteiten 
van Wouter geloofden.

Wouter heeft een stokmaat van 
1.66 en komt uit stam 11. Hij is 

een zoon van Hette en de Lol-
ke stermerrie Renske Siewe. Zij 

heeft nu drie nakomelingen Ster, 
waarvan Wouter is aangewezen 

voor het CO. Renske Siewe komt 

van Wicher en de stermerrie 

Siewe. Ook zij heeft drie ster-
nakomelingen gebracht. Siewe 

komt van Gerlof en Tjitske v.d. v. 

Ook zij is ster en heeft drie ster 
nakomelingen gebracht.

Willemke traint Wouter nu rustig 
door brengt hem in april uit in de 

wedstrijden in de klasse L1. Zo 

kan hij mooi ervaring op doen. 

Hij laat zich fijn bewerken en Wil-
lemke rijdt met plezier op hem.

Voor Hans en Willemke is dit de 

tweede keer dat ze een hengst in 

het CO traject hebben. Na Jelte, 
de Tsjalle x Dirk, in 2015 is nu 

Wouter hun troef. Geweldig om 

dit avontuur weer mee te ma-

ken!

W O U T E R  V A N  S C H A F E R

AANGEWEZEN HENGSTEN
Glunderende gezichten tijdens de huldiging 
van de aangewezen hengsten voor het Centraal 
Onderzoek. Maar liefst negen leden van onze 
fokvereniging fokten een hengst of zijn eige-
naar. We benoemen ze allemaal even voor jullie.
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Tekst: Christina Dijkstra  Foto: Johanna Faber

Ik wil jullie graag voorstellen aan 
Bauke K, een Fabe x Fridse. We 
gaan in gesprek met de fokker 
en eigenaar, Familie  Kruis uit 
Heeg. Het gezin bestaat uit vier 
kinderen. Ik zat aan tafel met Jan 
en Elly en dochter Coby. Familie 
Kruis is voor de meesten geen 
onbekende, we kennen ze als fokker 
van de dekhengst Wytse 462. 

B A U K E  K .

De fokkerij is voor Jan en Elly 

begonnen in 1989 in Sneek, ze 

kochten toen hun eerste Friese 

merrie. In die tijd hadden ze een 
boerderij met melkvee, waar Jan 

op 19 jarige leeftijd is begonnen 
met 7 koeien. Daarnaast werkte 

Jan bij een boer, waar de paarden 

veel werden gebruikt voor op 

het land. In 1991 zijn ze in Heeg 

komen te wonen, waar ze nu nog 

steeds woonachtig zijn.

Hun eerste Friese merrie 

bracht een veulen, die ze later 

hebben geruild tegen een ander 

veulen. Het veulen genaamd 

Rix,  kwam bij Bultsma vandaan 

uit Legemeer, uit het laag van 

Meint Postma. Met Rix is het 

dan ook allemaal begonnen. 

Ze fokken uit één merrielijn, 
met op dit moment zo’n 20 

fokmerries. In al die jaren 

hebben ze 236 veulens gefokt. Ze 

omschrijven de paarden als fijne 
gebruikspaarden. 

Rix kom je dan ook bij Bauke 

K. in de lijn tegen. Rix was een 

bekende merrie op de keuring. 

Ze stond vaak op kop en was 

als twenter, drie en vier jarige 

reserve kampioen van Blauwhuis. 

Ze is als 5 jarige model verklaart 

en heeft een Ibop A certificaat 
behaald. Rix heeft 13 veulens 
gebracht, waarvan negen ster en 

twee preferent. 

Daarna volgt Wilinda K, een 

Oege 267 dochter. Deze merrie 

heeft 12 nakomelingen gebracht, 
waarvan 6 ster en zo ook Wytse 

462 die momenteel Lichte Tour 

startgerechtigd is. 
Dan volgt de merrie Jody K een 

Tsjerk 328 dochter. Jody is helaas 

vroegtijdig overleden. Wel heeft 
ze 5 nakomelingen gebracht, 

waarvan 2 ster en een voorlopige 

kroonmerrie waar Coby zelf de 

eigenaar van is.

Tot slot hebben we Yasmine K, de 

moeder van Bauke K. Yasmine K 

heeft 7 nakomelingen waarvan 
1 ster. Ze heeft verschillende 
1e premie veulens gebracht, 

waarvan één heeft meegelopen 
in de kampioenring.

Bauke K. is door Coby zelf 

geïnsemineerd. Maar waarom 

de keuze voor Fabe? De moeder 

kon soms wel eens brutaal zijn. 

Fabe vererfd over het algemeen 

makkelijke karakters. Ze was een 

mooie merrie, met een goede 

draf en die graag wil werken. Het 

lage verwantschap speelde ook 

een rol.  Met Tsjerk en Oege, was 

de keuze ook wat beperkter. 

Bauke K was gelijk al een 

opvallend veulen. Folmer had 

al interesse, toen Bauke K nog 

maar 3 dagen oud was. Vanaf 

toen zijn ze gezamenlijk eigenaar 

geworden. Met een half jaar is 

hij dan ook naar Folmer gegaan 

en heeft de familie Kruis Bauke 
K voor het eerst weer op de 1e 

bezichtiging gezien. Ze waren blij 
verrast, want hij liet zich  goed 

zien. Hij toonde een goede draf 

met veel schoudervrijheid en een 

goede galoppade. Zo was ook 

de 2e bezichtiging positief. De 
familie Kruis vond hem zelfs nog 

beter als in Drachten. Bij de 3e 

bezichtiging aan de hand, kwam 
de draf heel goed tot uiting. 
Ze zagen hem lopen en waren 

van mening, dit komt goed. Hij 

kreeg uiteindelijk heel positief 
commentaar van de juryleden. 

Bauke K staat nu weer bij Folmer 

en wordt daar rustig verder 
getraind. Ze durven er nog geen 

verwachting van te maken. 
Natuurlijk hoopt familie Kruis 
dat het goed komt en hij de 

eindstreep haalt. Maar de weg 

is lang en er kan nog van alles 

gebeuren. 

AANGEWEZEN HENGSTEN
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Auke is een Thorben x Tjalf. Maar 

waarom de keus voor Thorben? 

“Deze hengst heeft vrij bloed, 
net zoals Tjalf”. Ook heeft Obe al 
meerdere Thorben nakomelingen 

gefokt en zijn het over algemeen 

paarden met een fijn karakter. 
Auke is een mooie hengst met veel 

front. De hengst is koel in zijn hoofd 

en wil graag voor je werken. Auke 

heeft dan ook al voor de wagen 
gestaan en dit ging hartstikke goed. 
De hengst komt dan ook een uit 

werklustige stam.

De moeder van Auke is de 

stermerrie Gerbina fan de Klaster 

(v. Tjalf). Deze merrie liep goede 

punten met de ABFP- test in Warga. 

Auke is de eerste nakomeling 

van Gerbina, daarna volgt er een 

nakomeling van de hengst Julius. 

Voor Gerbina komt de eerste premie 

ster preferente merrie Grietje N, een 
nakomeling van de hengst Nammen. 
Deze merrie wordt omschreven als 

een heel mooi paard. Grietje N heeft 
vier nakomelingen gebracht die ster 

zijn verklaard. De volgende merrie 

die we in deze lijn tegenkomen is 

de ster preferente merrie Fabiolaa, 

met vij sternakomelingen. Fabiolaa 

heeft haar meer dan bewezen in de 
fokkerij, want ze is de moeder van 

de bekende zonen Ulke en Karel. De 

merrie was altijd een hele goede 
tuiger,  zo stonden ze dan ook vaak 

bovenaan. 

De laatste merrie die genoemd 

wordt in deze lijn is de ster, 

preferente merrie Ljurkje, een 

dochter van de hengst Ygram. 

Deze merrie heeft zeven 
sternakomelingen gebracht. Het 

was een goed paard met karakter. 

Op tuigconcoursen viel ze altijd erg 
op en zette altijd haar beste beentje 
voor. Maar niet alleen tuigen, ook 

werd ze regelmatig ingezet voor de 
marathons. Zo liep ze regelmatig 
met haar dochter Fabiolaa  in het 

span. 

Hoe waren vooraf de verwachtingen 
van Auke fan de Klaster? Mous 

verteld dat de hengst thuis altijd al 
opviel. Zo hadden ze vooraf gezegd, 

als hij zich gedraagt wordt Auke ster. 

Met de eerste bezichtiging 
hoefde Auke maar kort in de kooi 

om zijn kunstje te laten zien. Hij 

deed het netjes en mocht met 

veel overtuiging naar de tweede 

bezichtiging. Hier was het wederom 
kort maar krachtig. In de derde 
bezichtiging liep Auke goed aan de 
hand. Mous zei dan ook; “Het liep 

als een trein, met de staart erop”. 
Op dat moment dacht Mous dan 

ook, deze nemen ze mee. Auke bleef 

namelijk maar kalm en stapte heel 

goed. 

Obe en Grietje  zitten vol 
verwachting. De hengst loopt al voor 
de wagen en binnenkort wordt hij 

zadelmak gemaakt. Ze werken dan 

ook rustig naar de instructiedagen 
toe. Niet te gek, want de hengst 
moet er ook aardigheid aan houden.

Tekst: Christina Dijkstra Foto’s: Johanna Faber

Er was blijdschap bij de familie Mous, want de hengst Auke fan de Klaster is 
aangewezen voor het eventuele verrichtingsonderzoek. Obe en Grietje Mous 
zijn zo’n 1,5 jaar tevreden inwoners van Koudum. Zoon Klaas en schoondochter 
Marjolijn wonen nu op de Klaster in Hemelum. Obe is hier dan ook dagelijks 
te vinden. Op stal staan nog enkele fokmerries, jonge paarden en een aantal 
veulens. Alle paarden worden aangehouden tot ze 3 jaar zijn, want je weet 
namelijk maar nooit of er een topper bij zit. 

A U K E  FA N  D E  K L A S T E R

AANGEWEZEN  HENGSTEN



17M E I D I E L I N G S B L Ê D  MAART 2019

Afgelopen december vaardigden 

vader en zoon Brandsma twee 

jonge hengsten af richting de eer-
ste bezichtiging. Beide hengsten 
zijn door Stal Chardon klaar ge-

maakt. Op woensdag verscheen 

Andre fan ‘e Goëngamieden voor 

de jury en op vrijdag was het de 

beurt aan Anko fan ‘e Goëngamie-

den (Jehannes x Maiko). 

Deze Anko komt uit Wietske fan 

‘e Goëngamieden welke op haar 

beurt weer een dochter is van 

Deli van het Schar (Bendert 281) 

en in stam 44 terug gaat op de 

model- en preferente merrie 

Daetke. Deli van het Schar is naast 

de moeder van Wietske fan ‘e Go-

engamieden ook de moeder van 

Teade fan ‘e Goëngamieden (Tsjit-

se 387) welke momenteel actief 
in de tuigsport is onder de naam 

GPD Teade. Hij wordt nu gereden 

door Augustinus Hoekstra en 
werd afgelopen jaar nog winnaar 

van de Auto Joure XL competitie 
tuigen onder het zadel met Jel-

mer Ketelaar. Eerder reed Teade 

in handen van Age Okkema. Deze 

hengst heeft ook in het Centraal 
Onderzoek gelopen maar had de 

stap als belemmerende factor.

Terug naar Anko. Deze zoon uit 

de eerste lichting van Jehannes 
484 toont luxe, is mooi in type en 

heeft een aansprekend hoofd. Hij 

liet zich in Drachten goed zien en 

mocht naar de tweede bezich-

tiging. Helaas strandde hier het 
avontuur. De jury zou hem graag 

zien bewegen met iets meer rug-

gebruik en achterbeengebruik. 

De tweede hengst die vanuit Go-

enga werd afgevaardigd naar de 

eerste bezichtiging is Andre van 
‘e Goëngamieden. Een zoon van 

Alke 468 uit de stermerrie An-

dele van het Houkumhuis (Gjalt 

426). Deze Andele is een dochter 

van Ulske van Koningsland (Olof 

315). Ulske is o.a. de moeder van 

modelmerrie Truus van Houkum-

huis (Tsjalke 397), maar bracht 

ook Douwe van het Houkumhuis 

(Harmen 424) welke een aantal 

jaar geleden werd aangewezen 

voor het CO, maar daar uiteinde-

lijk niet deelnam. In de moederlijn 

van Andre fan ‘e Goëngamieden, 

stam 1, zit veel predikaatrijk 

bloed. De jury merkte echter wel 

op dat de fokwaarden wel ietsje 

hoger mochten zijn. In beweging 

waardeerde  de hengst zich op 

en mocht door naar Leeuwarden. 

Ook hier overleefde hij de tweede 

bezichtiging en vervolgens ook de 
laatste hobbel richting dat felbe-

geerde ticket. Andre mag naar 
Exloo. “Andre mocht in zijn hoofd 

wel iets sprekender en heeft een 
hals die diep uit de schouder 

komt. Hij mist iets rasuitstraling 

maar heeft wel een zeer jeugdige 
opdruk. Hij draaft met gemak en 
heeft daarbij veel buiging in de 
gewrichten. De galop is goed ge-

sprongen, de stap kan meer ruim-

te tonen. Het lage verwantschap 

van Andre en de goed fokkende 

merries uit zijn moederlijn maken 

hem voor ons interessant om uit 

te proberen” zo concludeerde 
juryvoorzitter Harrie Draaijer bij 
de presentatie op zaterdag.  Rein 
Brandsma reageert:”We fokken 
sinds het jaar 2000 jaarlijks 10 to 

15 veulens. Snel rekenend be-

tekend dat ongeveer 170 à 200 

veulens tot nu toe. Nog nooit een 
dekhengst gefokt...we hebben 

dit jaar weer wat opgegeven, de 

aanhouder wint toch?”

Tekst en foto: Johanna Faber 

Vader en zoon Brandsma uit Goënga hebben in Andre 
fan ‘e Goëngamieden weer een nieuwe troef richting het 
Centraal Onderzoek. Deze zoon van Alke 468 uit Andele 
van het Houkumhuis (Gjalt 426) is het vierde fokproduct 
van de heren welke wordt uitgenodigd voor de test.

A N D R E  FA N  ‘ E  G O Ë N G A M I E D E N

AANGEWEZEN HENGSTEN
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Tekst: Anke Noordmans Foto: Johanna Faber

Oan de Rypsterdyk yn Marssum leit de bertegrûn fan de 
hynst Bernlef fan ’t Fjildhûs (h: Gerben 479).  It Sintrale 
Undersyk-ticket foar Bernlef, is de tredde oanwizing foar 
in hynst fan ‘fan ’t Fjildhûs’. 

De fokker en eigner fan Bernlef is 

de famylje Wijnstra. De hynders 

binne de grutte leafhawwerij 
fan Jan (70 jier) en skoandochter 

Henriet (42 jier). 

Jan wennet tegearre mei syn 

frou Gretha (66 jier) al jierren by 

Marssum. Sûnt in pear jier wenje 

de soan en syn húshalding ek op 

it hiem. Jan en Gretha woene 

noch net fan it spul ôf dus fiif jier 
lyn hawwe sy in twadde wenning 

bouwe litten. Erik-Jan (45 jier) en 
Henriet wenje no op de pleats 

mei harren bern; Iris (15jr), Amber 

(12jr) en Britt (8jr). Iris en Britt 
binne ek twa hynsteleafhawwers, 
Amber is mear in leafhawwer fan 
in oare grutte (Fryske) sport; it 
reedriden. De hiele famylje is op 

de ien as oare wize by de fokkery 

belutsen. Jan docht de teoretyske 

foarseleksje fan hynsten en dan 

meie Gretha, Erik-Jan en Iris 

harren miening jaan, grappen Jan 

en Henriet, dy tegearre besluten 

oer it brûken fan de hynst. “Sa 

is in pear jier lyn ek ús kar fallen 

op Gerben en hawwe wy de gok 

nommen. Wy wolle graach in 

Frysk hynder fokke mei talint foar 

de dressuersport, sa as SU-hynst 

en ‘Eurobottle Cup 2007’ winner 
Marco fan ‘t Fjildhûs. Us hynders 

hawwe ek talint foar de túchsport. 

It is ús dream om in dekhynst te 

fokken”, seit Jan. De Beart-soan 
Marco fan ‘t Fjildhûs hat yn Súd-

Afrika in dekfergunning krigen. 

“Goede foklijn.”, Harry Draaijer. 
“Veel ras, expressief hoofd, 

verticale hals, in draf toont 
de hengst lossigheid en 

schoudervrijheid.”, neffens 
de sjuery. Bernlef is de earste 

neikommeling fan de 8-jierrige 

stjermerje Lotte fan ’t Fjildhûs 
(h: Dries 421). Lotte hat dêrnei 
de hynst Dytmer fan ’t Fjildhûs 

(h: Eise 489, ferkocht oan Stal 

Chardon) en ferline jier de 

elegante Iris fan ’t Fjildhûs (h: 

Maurits 437) brocht. 

Lotte komt op har beurt út stjer- 
en preferinte-merje Femke fan ’t 

Fjildhûs (h: Tsjerk 328) en dêrnei 

kroanjuweel Puck (h: Oepke 

266). Yn de boks stiet noch de 
rastypyske en kreaze dame op 

leeftyd Femke, sy is no achttjin jier. 
De famylje hat út de kombinaasje 

Dries x Femke ek de 9-jierrige 

Iris fan ’t Fjildhûs en SU-hynst 

2016 Maurits fan ’t Fjildhûs fokt. 

Maurits is spitich genoch krekt 
nei it krije fan in dekfergunning yn 

Poalen dea gongen. Trije jier lyn 

hat de famylje Wijnstra Iris fan ’t 

Fjildhûs foal ferkocht. De Maurits-

soan út Iris fan ’t Fjildhûs, Carsten 

fan Stal Sibma, hat ek in ticket 
foar it SU ferstjinne.  “Wy binne 

gesjarmeard fan Lotte, sy is in hiel 
maklike merje, oare foaltsjes meie 

ek by har drinke. Us dochter Iris 

ried Lotte ferline jier op harren 
twadde wedstryd nei 196 punten 

yn de klasse B en sy mochten nei 

de Fryske Kampioenskippen”, 
ferteld Henriet entûsjast.   

         

Op nei …

“Bernlef wurdt troch Stal Chardon 

taret op it Sintrale Undersyk. 

Bernlef hat in boks yn de 

hynstestal fan Chardon krigen. By 

goedkeuring hoecht der allinne 

noch mar in nammeboardsje 

op de boksdoar montearre te 

wurden. De hynst is yn de ôfrûne 

wiken  beleard ûnder it seal en 

foar de karre.”, seit Jan. Mocht 
Bernlef net goedkard wurde, 

dan giet de hynst wierskynlik in 

sportkarrière temjitte. 

B E R N L E F  FA N  ‘ T  FJ I L D H Û S

AANGEWEZEN HENGSTENTRAILERSERVICE 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



Familie Fopma staat al jaren 

bekend met een fokkerij en 

leverancier van goede keurings- en 

gebruikspaarden. Opvallend zijn 

vooral de paarden gefokt uit de 

stammen 50 en 103. 4 generaties 
maar liefst. Fopma is van het 

“snel fokken”. Het heeft dan ook 
de voorkeur om zoveel mogelijk 

jonge hengsten te gebruiken; om 

zo snel mogelijk vooruit te gaan 

in de fokkerij, maar ook voor het 

avontuur rond de hengstenselectie. 
Hengstveulens uit de jongste 

lichtingen zijn simpelweg het 
interessant, aldus Thys.

Het fokken van vaderdieren is 

een grote passie van Thys. In het 

verleden werden ook hengstveulens 

aangekocht voor de hengstenopfok, 

er liepen in die tijd al snel zo’n 
45 Friese Paarden op stal. Nu 
worden er geen hengstenveulens 

meer aangekocht. Het is nu weer 

hobby, alles uit eigen fokkerij. 

Daarmee minder paarden, op 

het moment een 16-tal. Allemaal 

kwaliteitspaarden waar de familie 

Fopma veel plezier aan beleefd. 

Het voelt ook goed om alleen 

kwaliteitspaarden te voeren…

Waar wordt vooral op gelet in de 

fokkerij?

Hier is Thys heel uitgesproken 

over. Hard beenwerk, hier nooit op 

toegeven! “het liefst zie ik de aders 
lopen”. Alle dieren op stal vallen hier 
ook in op, droog en hard. Zelfs de 

oudere stammoeders. “Ook mok 

heb ik eigenlijk nooit last van bij onze 

paarden…Verder geen gaten in het 

papier”, bij voorkeur veel preferent 
bloed, hiermee heb je fokvastheid. 

Dit is en blijft het beste fokmateriaal 
in ogen van Thys. Een hengst met 

uitsluitend een stamboekmoeder 

in de eerste generaties wordt niet 
gebruikt. Alsmaar doorfokken op 

beweging, hierin alleen maar in 

willen verbeteren en dan met name 

het achterbeengebruik, de motor 

voor opwaarts bewegende paarden. 

Er hangen foto’s in de keuken 

van de 3 hengsten die dit jaar in 

Leeuwarden liepen; alle 3 opwaarts 

dravende hengsten!

Dan Beant zelf, de eerste ster 

zoon uit Lobke fan de Lege Geaen. 

Overigens ook het eerste veulen 

van Lobke, dus dat beloofd wat voor 

deze fokmerrie. Lobke heeft Tsjalle 
als vader en is gefokt uit de ster 

merrie Ynskje (Gjalt). Daarachter 

de ster preferente merrie Liaukje 

fan de Lege Geaen (Folkert). Liaukje 

heeft 12 nakomelingen gekregen bij 
de familie Fopma waarvan er 5 ster 

zijn geworden. Met haar 16-jarige 

leeftijd een hele prestatie. 
Terug naar Beant 4 generaties in 16 
jaar tijd, inderdaad “snel fokken”.De 
combinatie van Hessel, ruimte en 
souplesse, en Tsjalle met activiteit, 
blijkt een goede. Beant heeft prima 
fokwaarden van tussen de 102 en 

108. 108 voor de draf sluit aan bij de 

goede beweging van Beant. Maar 

zijn de fokwaarden alleszeggend? 

Fopma vind van niet, “het gaat om 

het paard, hier moet je gevoel bij 

hebben”. Fokwaarden zeggen mij 
niet zoveel. Je moet een paard leren 

zien en bepalen wat je wil behouden 

en verbeteren. Het juiste “gevoel” 
hierbij is veel belangrijker… dit is niet 

uit te drukken in cijfers.

Dan de fokwaarden voor sport. De 

paarden van de Lege Geaen vallen 

hier positief in op. Waarom? “Ik 
heb ze altijd al gebruikt in de sport”, 
een selectiewijze van Fopma. Als 
ze het daar niet doen, zijn ze niet 

interessant genoeg. Hierop wordt 

dus ook geselecteerd, waarbij het 

karakter meest bepalend is. “Mijn 

paarden willen goed werken”. Vol 
Vertrouwen dus richting het centraal 
onderzoek. “Het gevoel is goed, 

maar het moet allemaal nog maar 

natuurlijk…”
Wij wensen Familie Fopma succes 

en vooral veel plezier richting het 
CO.

Tekst: Roelof Bos Foto’s: Johanna Faber

Na een ronde door stal, waar goed verzorgd de stam-
moeders staan van de fokkerij fan de Lege Geaen; de 
stammen 38, 50 en 103 waarmee al vele successen 
behaald zijn. Dit jaar, een unieke prestaties, met 3 
hengsten in Leeuwarden tijdens de tweede en derde 
bezichtiging. Beant fan de Lege Geaen (Hessel x Tsjal-
le) mag zich uiteindelijk ook nog klaarstomen voor 
het Centraal onderzoek. Aan tafel bij Thys en Sytske 
Fopma in Gauw…

AANGEWEZEN HENGSTEN

BEANT FAN ‘E LEGE GEAËN

www.henswoude.nl

Mees 497
Tymon 456 x Dries 421

Walt 487
Gjalt 426 x Ulke 338

sport
elite 

Wylster 463
Rindert 406 x Rypke 321

sport
elite 

Ulbe 506
Anders 451 x Anton 343

Haike 482
Arjen 417 x Lute 303

sport

Nane 492
Wimer 451 x Brandus 345

Frozen 
semen available!

**

Vers sperma ‘s ochtends voor

09.00 uur telefonisch bestellen via

telefoonnummer: 06-25407126.

Alle dekgelden zijn excl. BTW,

verzendkosten en afdracht KFPS.

Elke volgende te dekken

merrie  € 50,- korting!

sport

Maar liefst 83% 
STER nakomelingen



Tekst: Janny Bosma Foto’s: Johanna Faber

De grote 1.65 metende 

Gjalt-merrie is ook nog eens zelf 

gefokt uit de ster,- preferente 

merrie Wytske fan Sinserhûs 

(Tsjerk). Dat was al een gewel-

dige ervaring. De fokkerij is met 

Wytske pas echt serieus begon-

nen. Eerst hadden ze wel fokmer-

ries maar het werd allemaal net 

niet wat ze graag wilden. Toen is 

besloten via Jan Bleeker alle drie 

paarden te verkopen en er één 
goede voor terug te kopen. Dat 

werd Wytske fan Sinserhûs van 

Piet Galema.

Wytske fokte prima. Uit de 

combinatie Wytske x Gjalt 426 
werd Wilma L.W. geboren en dat 

werd een succes. Als driejarige 

kampioen van Blauwhuis en 

later voorlopig kroon. Om er dan 

nog achter te komen met welke 

hengst Wilma L.W. nu goed ging 

fokken was nog wel een dingetje. 

Met de keuze voor Reinder werd 

de eerste ster een feit. Deze 

Reinder, Marian L.W is nog in hun 

bezit en deze verwacht een veu-

len van Tiede 501. De combinatie 
met Jehannes 484 resulteerde in 

Bernardus L.W. Bernardus werd 

als veulen gelijk door Age Okke-

ma gekocht. Deze verkocht hem 

door met nog een Jehannes x 

Harmen aan de familie Klijnstra 

uit Groningen. Beide zijn nu aan-

gewezen voor het CO.

Johan zag Bernardus voor het 

eerst weer in de kooi te Drach-

ten. Daar bleek al dat hij best 

liep en gemakkelijk kon schake-

len. Hij werd ster! Geweldig, een 
punt voor de merrie verdiend! 
Ook sperma en röntgen waren 

goed en zo kwam de tweede 

bezichtiging in Leeuwarden. Ook 
daar liet hij zich weer goed zien 

en mocht door naar de derde 

bezichtiging! Man dat werd toch 
wel spannend. Het hele gezin 

leefde mee en Bernardus zette 
zijn beste beentje weer voor en 

mag door naar het CO! Machtig 
mooi om zo met z’n allen de ring 

in te mogen om het bosje bloe-

men in ontvangst te nemen. Ook 

al ben je dan geen eigenaar meer 

het is wel mooi jou fokproduct! 
Het jaar na Bernardus werd er 

weer een Jehannes geboren en 

dat werd een merrie. Helaas is 

zij verongelukt. Wilma L.W. is nu 

weer drachtig van Jehannes.
Elk jaar gaat de hele familie met 

de veulens naar de keuring in 

Blauwhuis. Ze leren ervan en 

het is echt een dagje uit met 

zijn allen. Bernardus kreeg daar 

een tweede premie, met maar 

een half puntje te kort voor een 

eerste premie. Johan baalde daar 

enorm van, maar ja de jury is 

baas. 

Van elk jaar wordt een fotoboek 

aangelegd met de verslagen en 

puntenkaartjes erbij. Best handig 

en leuk om weer te bekijken. Zo 

kun je ook de cijferlijst vergelij-

ken met de score als 3 jarige. Er 

komt nu vast nog een fotoboek 

met Bernardus bij. De familie 

blijft hem volgen in het traject 
naar het CO. De spanning blijft 
nog wel even. Maar vooral genie-

ten van het fokkerssucces!

Geweldig om mee te maken, ook al is Bernardus L.W. 
als veulen al verkocht. Het is machtig mooi om te zien 
hoe hij is uitgegroeid.
Bernardus L.W. komt uit de eerste lichting van Jehan-
nes 484 en heeft de voorlopig kroon en Blauwhuis 
fokdagkampioene Wilma L.W. als moeder. Menigeen 
weet nog wel dat Wilma L.W. als driejarige kampioen 
van Blauwhuis werd in 2010.

B E R N A R D U S  L . W.

AANGEWEZEN HENGSTEN

Links Bernardus 

L.W., rechts 

moeder Wilma 

L.W. 



25M E I D I E L I N G S B L Ê D  MAART 2019

Zoals de naam fan Galinga State 

al doet vermoeden is hij een 

fokproduct van de familie Johan-

nes Oosterhaven uit Tzum. Al 

eerder kregen zij een Norbert x 
Anton aangewezen. Helaas kreeg 

hij tijdens het CO een vervelende 
blessure waardoor hij niet verder 

kon. Hij is later naar Amerika ver-

trokken en doet het daar weer 

prima. Johannes kwam de nieu-

we eigenaar tijdens de afgelopen 
HK tegen en dan is het fijn te 
horen dat ze er zo blij mee zijn.

Nu werd Brend Abe aangewe-

zen en is er weer een kans om 

het traject te doorlopen. Brend 

Abe had een moeilijke start. Het 

was een groot hengstveulen en 

hij snapte maar niet waar moe-

ders de melk had. Verder dan 

het lijf kwam hij niet, hij vond 

geen uier. Johannes en zoon 

Geert werden er moedeloos 

van en besloten Pieter Okkema 

te bellen. Ook Pieter lukte het 

niet.  Verder bellen…Age Okke-

ma, binnen een uur was hij er 

en nam Abe Brandsma mee. Na 

enkele pogingen in de stal kwa-

men ze de huiskamer binnen 

met de mededeling: “Hij drinkt!” 
Tja, dat zal wel dacht Johannes. 

Eerst zien dan geloven. Na een 
drankje gingen ze weer naar de 

stal en ja, het lukte weer! Nou 
toch nog maar even afwachten, 

eerst maar weer een drankje en 

dan gaan we nog eens kijken. 

En jawel, het was volop melk en 

het veulen haalde de verloren 

tijd om te drinken in! Brend Abe 
is vernoemd naar de oudste 

‘pake-zegger’ Brend én naar zijn 
redder Abe Brandsma die hem 

de uier deed vinden. Hengstveu-

lens gaan altijd in gezamenlijk 
eigendom naar Age Okkema en 

zo ook Brend Abe.

De fokkerij begon eigenlijk in 

1988 toen Johannes met zijn 

buurman Sjoerd Bijlsma, (wel-

ke o.a. de hengst Melle gefokt 

heeft), de vierjarige stermerrie 
Heleena (Tamme) met veulen 

kocht. Heleena bracht van Anton 

de eerste premie stermerrie 

Nienke fan Galinga State. Nienke 

was een hele vruchtbare merrie. 

In 15 jaar bracht zij 15 veulens 

op rij. Eén inseminatie en ze was 
drachtig. Vier ster, één model 
en vier sportpredicaten haal-

den haar nakomelingen voor 

haar binnen. Zo verkreeg ze met 

gemak het preferentschap en het 

prestatiepredicaat. Haar dochter 
Hanna is van Norbert en heeft nu 
met Brend Abe, welke haar twee-

de nakomeling is al een goede in-

druk achtergelaten. Haar eerste 

nakomeling was van Tsjalle maar 

die is helaas tijdens het onweer 
verongelukt. Het derde veulen is 

een merrie van Tsjalle geworden 

en deze is nog op het bedrijf. 

Hanna is nu drachtig van Ulbrân.
Door de ziekte van Johannes is 

vorig jaar besloten om de koeien 

weg te doen en de stal om te 

bouwen tot opfokstal voor Friese 

paarden. Age zijn jonge aanfok 

bevolken nu de boxen. Zoon 

Geert en zijn vriendin Japke wil-

len graag de fokkerij doorzetten. 
Japke zit bij Jong KFPS en gaat 

straks op een jonge Tsjalle aan de 

slag. 

De HK was een geweldige be-

levenis met de aanwijzing van 

Brend Abe. Voor de tweede keer 

het bosje bloemen in ontvangst 

mogen nemen. Vlak na de HK 

van Age een prachtig filmpje krij-
gen dat hij al op Brend Abe rijdt! 
Dat is genieten!

Tekst: Janny Bosma Foto: Johanna Faber

Brend Abe, de jonge Jehannes uit de model- en sportmerrie Hanna fan Galinga 
State gaat ook naar het CO. Na zijn overtuigende presentaties in zowel Drachten 
in de kooi als ook in Leeuwarden mocht daar geen twijfel over bestaan. De royale 
hengst met een stokmaat van 1.66 viel gelijk op. Door zijn gemakkelijke manier 
van lopen en schakelvermogen gekoppeld aan een goed exterieur verdiende hij 
zijn aanwijzing.

B R E N D  A B E  FA N  G A L I N G A  S TAT E

AANGEWEZEN HENGSTEN

John Deere partner in uw regio 

Wij kunnen u voorzien in: 

• Verkoop 

• Reparatie 

• Onderhoud  

In onze werkplaats of bij u op locatie. 

Contactgegevens 

Adres: Sint Michaelsberch 2a  8831ZM Winsum     

Werkplaats: 0517-341800   www.rosiergreidanus.nl   info@rosiergreidanus.nl 

Verkoop 

Wietze Rosier: 06-52505726   Siebren Greidanus: 06-1950234  Willem Ludema: 06-20569745 

Regiodealer van Trioliet 

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

• Mengwagens, verkrijgbaar van 5 tot 52 m3  

• Zelfrijdende mengwagens, verkrijgbaar van 12 tot 24 m3  

• Kuilvoersnijders 

• Blokkenwagens 

Zunhammer mesttanken 

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

• Licht gewicht door kunststof tank 

• Verkrijgbaar van 6 t/m 30 m3  

Naast de mesttanken kunnen wij ook mestinjecteurs van Tjalma leveren. 



27M E I D I E L I N G S B L Ê D  MAART 2019

“En het mooie is nog” zegt echt-
genoot Marjolein Dijkstra, “zijn 

halfbroertje en weidemaatje Bau-

ke Ven, die als veulen al tegelijk 

met die van ons naar de keuring 

ging, werd ook aangewezen voor 

het Centraal Onderzoek”. Tijd om 
eens nader kennis te maken met 

de familie Dijkstra, want eerlijk-

heidshalve had ik nog niet zo vaak 

van stalnaam ‘van Dijkstra State’ 

gehoord, maar dat zou aan mij 

kunnen liggen natuurlijk. Marjo-

lein vertelt dat ze ook lid zijn van 

fokvereniging ‘Ta it bihald’ van 

Garijp, maar dus ook bij onze fok-

vereniging. “We hebben de laat-

ste vier jaar geen paarden meer 

ter keuring gehad in Blauwhuis”.
Durk en Marjolein Dijkstra had-

den vroeger een akkerbouw-

bedrijf in Menaam en hebben 

dat inmiddels verruild voor een 

woonplek in Berlikum. Daar waar 

vroeger wel een dikke veertig 
paarden aanwezig waren, zijn 

dat er nu nog slechts vier. Alle 

vier verwachten dit jaar ook een 

veulen. Er worden nakomelingen 

van Tiede 501 (2x), Omer 493 en 

Jouwe 485 verwacht. Daar waar 

Durk en Marjolein fan van het 

Friese paard zijn, moeten we ze-

ker ook dochter Mettie Dijkstra 
niet vergeten die naar moeders 

hoop binnenkort het rijden on-

der het zadel weer ietsje meer 

kan oppakken nadat de kinde-

ren naar school zijn gebracht. 

Op stal staat een Loadewyk x Fet-

se. Deze Emke van Dijkstra State 

is door hen zelf gefokt en bracht 

hen tot nu toe twee hengstveu-

lens en een merrieveulen. Net 
nieuw bij hen op stal is een Duits 

gefokte Pier x Onne welke ze via 

Jan Folmer hebben kunnen be-

machtigen. “Mijn man heeft wel 

de nodige eisen en wilde wel 

graag een merrie die goed kon 

bewegen en sterk in de achter-

hand zou zijn en zo kwam deze 

merrie op ons pad. Ze is drachtig 
van Tiede 501”. Verder is de moe-

der en de oma van hun aangewe-

zen hengst nog aanwezig. Oma 

Wietske van de Dompstede is 

een dochter van Doaitsen 420 uit 

Sjaard-merrie Hermie van ’t Geer-

land. Wietske werd door Durk en 

Marjolein aangekocht en heeft 
inmiddels acht nakomelingen. 

Dochter Marije van Dijkstra State 

(Haitse 425) is ster en de moe-

der van de kersverse aangewezen 

hengst. Bouwe van Dijkstra State 

(Jouwe 485), de hoofdrolspeler 

van dit verhaal is de eerste zoon 

van Marije daarna volgen nog 

twee zonen van Alwin 469. “De 

oudste Alwin staat inmiddels in 

Duitsland bij dezelfde mensen 

waar onze nieuwe Pier x Onne 

vandaan komt” zegt Marjolein. 
“Bouwe vonden wij direct als 

veulen al erg mooi. Hij is als veu-

len vlak voor de keuring in sep-

tember naar Folmer in Lunteren 

gegaan. We zijn sinds een paar 

jaar met hem in zee gegaan. Hij 

zorgt ervoor dat onze paarden 

netjes naar de keuring gaan. Dat 

kunnen we helaas niet meer zo 

makkelijk zelf, helemaal niet nu 

Mettie ons niet kan helpen. We 
zijn blij met de goede begelei-

ding van Folmer. Bouwe is sa-

men met Bauke Ven, de andere 

Jouwe 485, van goede kennissen 

van ons als veulen al naar de 

keuring geweest. Toen hadden 

ze elk een eerste premie en nu 

mogen ze samen naar het CO. 

Dat is prachtig” besluit Dijkstra.

Tekst en foto: Johanna Faber

Als ‘floormanager’ van het WTC te Leeuwarden werk-
zaam zijn en dan mogen ervaren dat je eigen gefokte 
hengst daar wordt aangewezen voor het Centraal 
Onderzoek…..! Het is een grote wens van Durk Dijk-
stra uit Berlikum en deze kwam afgelopen hengsten-
keuring echt uit. Fokproduct Douwe van Dijkstra State 
werd aangewezen, wat een belevenis!

B O U W E  V A N  D I J K S T R A  S TAT E

AANGEWEZEN HENGSTEN

VIJF STERREN MANEGE 

GERENOMEERDE EU STAL

KI EN DIEPVRIESSPERMA

IN- EN VERKOOP / BELEREN EN TRAINEN

IN HET TUIG EN ONDER HET ZADEL 

KEURINGSKLAAR MAKEN / IBOP / SPORT

HENGSTENSHOW: 
MAANDAG 2E PAASDAG 

22 APRIL

12.00 UUR 

CH TUIGPAARD
FRIES PAARD:
11 MEI 2019

12.00 UUR

Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren (Gld.)  - Ingang Goorsteeg 25

tel.: 0318-483284 - e-mail: dekstation@denieuweheuvel.com - www.denieuweheuvel.com

Epke 474

Pier 448

Jouwe 485

HENGSTEN BESCHIKBAAR BIJ DE NIEUWE HEUVEL:
ALWIN 469 - DJOERD 473 - EPKE 474 - GERBEN 479 - JOUWE 485 - OMER 493 

PIER 448 - SIPKE 450 - TAKE 455 - TIEDE 501 - TJEBBE 500 - ULDRIK 457 - 

WILLEM 508 -  STENDERT 447 - ERRYT 488 - BARTELE 472 - MAURUS 441

KWPN HENGSTEN: ARLANDO - HUBERT - KYANDO

Tiede 501
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ZO E K E N N A A R H O B BY L E V E RT J A R E N L AT E R T I T E L ‘F O K K E R VA N H E T J A A R O P ’
waarin ook StarKing BV uit Span-

num staat, evenals Jelle Bouma uit 

Nijland, maar ook de fokkerij van 
de familie Duiven en last but not 

least onze ‘oud-fokkers van het 

jaar’ de familie de Vries uit Hin-

deloopen. Al met al VIJF fokkers 

uit ons fokgebied in de top 10….., 

beste leden, dat verdiend beslist 

een applaus en is een compliment 

meer dan waard. Het bewijst dat 

‘It Fryske Hynder’ als fokvereniging 

goed werk levert, niet alleen bij 

deze genoemde fokkers overigens, 

want ik ben ervan overtuigend dat 

onze fokvereniging nog veel meer 

fokkers telt die heel goed weten 

hoe het Fries paard zich kwalitatief 
verder moet ontwikkelen en daar 

ook naar handelen. Een dikke duim 

voor een ieder! 

Handelaar of politieman
Even terug naar Hindrik Kuiper. Het 

is aardig eens te weten te komen 

hoe hij is begonnen en wat zijn am-

bities als jonge vent waren. “Toen 
ik zestien jaar was had ik twee din-

gen in mijn hoofd. Ik wilde net als 

mijn opa vee- en paardenkoopman 

worden. Ik zou daarvoor een cur-

sus doen, maar door te weinig aan-

meldingen ging dit niet door. Ook 

heb ik met de gedachte gelopen 

politieagent te paard te worden. Ik 
moest daarvoor naar Amsterdam. 

Ook dat ging niet door”.  Als telg 
uit een gezin van zeven kinderen, 

werken op de kleine boerderij van 

vader was dat niet gemakkelijk. 

“Toen kregen we de kans om de 

boerderij van de buurman over 

te nemen. Dat is de boerderij 

waar we nu zijn (Sjaardaleane 19, 

Oosterend). Ik was toen nog maar 

zestien. Mijn vader wilde mij de 
kans geven het vak uit te oefenen 

Top 10 KFPS fokkers van het jaar 2018

1. H. Kuipers, Oostereind
2. W.E. Lokhorst, Ederveen
3. A.A.M. Schut, Hengelo (ov.)
4. Demro Stables, Mierlo
5. StarKing B.V., Spannum
6. J.Tj. Bouma, Nijlân 

7. R. Martens, Uffelte
8. W.H.P. Hendriks, Reusel
9. A. Duiven-Lettinga, Harwerd
10. Fam. de Vries-Bakker, Hindeloopen 

en gaf mij de vrije hand. We moes-

ten daarvoor eerst wel naar Sneek 

om mij de bevoegdheid te geven 

zelfstandig te kunnen handelen, 

de zogenaamde handlichting”. 
Inmiddels is Hindrik zestig jaar, 
getrouwd, drie kinderen, waarvan 

twee zoons die beide ook boer 

zijn, trotse opa, bezitter van twee 
melkveebedrijven, een windmolen, 

een mestvergister en bijna 200 ha 

grond. Daarnaast sinds heel recent 

bezitter van een grote vrijstaande 
woning in Wommels. Hindrik en 

Taekje zullen daar over een poosje 

gaan wonen en geven daarmee de 

beide zonen, die nu elk een eigen 

melkveebdrijf runnen, de kans  

gevend het prachtig opgebouwde 
bedrijf voort te zetten. 

Drie musketiers
De paarden kwam pas rond 1998 

in beeld. Daar waar Taekje consta-

teerde dat Hindrik eigenlijk alleen 

maar met het melkveebedrijf en 

diverse bestuursfuncties bezig was 
en niet een hobby daarnaast had, 

besloot Hindrik te kiezen voor het 

Friese paard. Zowel in gebruik, 

als menner, maar vooral ook als 

fokker, groeide Hindrik in de mate-

rie, deed enkele investeringen en 

bouwde aan een mooie fokkerij. 

Daarbij gebruik makend van ver-

schillend materiaal uit verschillen-

de stammen waarvan stam 8 met 

onder andere zijn kroonmerrie Zoë 

K. (Bartele 472 x Beart 411) er een-

tje is. De grootste stam bij Kuiper 

is stam 128 waar het voor Hindrik 

begon bij de aanschaf van de in-

middels dubbel preferente Anke O. 

(Lute 304 x Tamme 276). De merrie 

komt bij de heer Oosterkamp uit 

Elsloo vandaan en leverde Hindrik 

een behoorlijk aantal sternakome-

lingen. De bekendste is Reinskje K. 

(v. Rindert 406) welke inmiddels 

ook preferent is. Vervolgens levert Tekst en foto’s: Johanna Faber

Een gevoel van trots overheerst bij de 

wetenschap dat het voor de vierde keer is 

gelukt een ‘KFPS fokker van het jaar’ uit ons 

fokgebied te mogen laten huldigen op de 

hengstenkeuring in Leeuwarden. Het kan u 

vrijwel onmogelijk zijn ontgaan dat de eer 

dit jaar is weggelegd voor Hindrik en Taekje 

Kuiper uit Oosterend. Eerder gingen de 

familie Kruis uit Heeg, de familie de Vries uit 

Hindeloopen en Pieter en Tiety Okkema uit 

Witmarsum hen al voor.

FOKKER VAN HET JAAR

Hindrik Kuiper met kroonmerrie Zoë K. (Bartele 472), modelmerrie Jaaikje (Rindert 406) en 

kroonmerrie Ymkje K. fan ‘e Alde Dyk (Gerben 479)

Goed bezig
Dat Hindrik Kuiper met zijn 

fokkerij deze titel zou halen had 
hij zelf niet direct verwacht. “Ik 

wist wel dat ik een goed seizoen 

heb gehad, maar er waren meer 

fokkers die goede paarden op de 

keuringen hadden” zo laat onze 
iets bescheiden vice-voorzitter 
Kuiper weten. Velen hadden 

wellicht ook zitten gokken op de 
fokkerij van Stal de Meikade van 

Willen Lokhorst en Gerarda van 

Harten. Deze ‘gokkers’ zaten er 

dan ook niet zo ver naast want 

zij stonden op de tweede plaats 

van de top 10 topfokkers uit 

2018. Zeer verheugend is het 

aanschouwen van deze top 10 

FOKKER VAN HET JAAR
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Reinskje K. op haar beurt weer 

een fijne bijdrage aan de stam 
door dochter Jaaikje K. (v. Tjal-

bert 460) op de wereld te zetten. 
Deze Jaaikje K. werd afgelopen 

jaar model verklaard. Halfbroer 
Alberto K. (v. Jouwe 485) mocht 

naar de tweede bezichtiging. Hij 
is tevens geprikt voor het na-

komelingenonderzoek van zijn 

vader maar geniet ook al inte-

resse vanuit de dressuursport. 

De lijn gaat verder wanneer 

Jaaikje K. ook voor nageslacht 

zorgt. Inmiddels alweer moeder 

van een drietal nakomelingen 

waarvan Ymkje K. fan de Alde-

dyk (v. Gerben 479) de eerste is. 

Zij werd op de CK in 2018 kroon 

verklaard. Waarom heet deze 

merrie eigenlijk ‘fan de Alde-

dyk’? Hindrik legt uit dat moe-

der Jaaikje een poosje bij Hylke 

Bleeker aan de ‘Alde dyk’ in 

Workum verbleef omdat Hindrik 

op dat moment onvoldoende 

vrij boxen thuis had. Het veulen 

van Jaaikje werd derhalve bij 

Hylke Bleeker geboren. Over 

Hylke gesproken….hij is al jaren 

een goede vriend van Hindrik. 

Samen met wijlen Hans de Vries 

vormden de heren een gedreven 

trio en was discussiëren over de 

fokkerij een geliefde bezigheid 

van de mannen. “Deze man-

nen hadden alle tijd en hielpen 
steevast elke zaterdag met de 

paarden en bezochten ze geza-

menlijk de keuringen en hielpen 

elkaar met hun paarden. Altijd 
met een bakje koffie om 10.00 
uur natuurlijk. Hylke en ik gingen 

dan samen boxen uitmesten. 

Hij heeft hier ook een merrie 
staan nu. En het longeren, dat is 

echt de taak van Hylke” zo laat 
Hindrik weten. Niet voor niets 
werden de heren regelmatige de 
drie H’s genoemd. 

Hiel best hynder
Vraag je Hindrik naar een best 

paard dan zal hij ongetwijfeld 

zeggen dat hij Klementine II, een 
model en preferente merrie van 

Wessel 237 uit Nanne 197-doch-

ter Marrianneke  zo eentje vind. 

Uit deze lijn wilde hij destijds 
graag een merrie aanschaffen 
en dat lukte toen oud-stamboe-

kinspecteur Hendrik Draaijer 

moest stoppen met zijn fokkerij. 

Nine H.T. (Jasper 366 x Reyert 
337) is een achterkleindochter 

van Klementine II en leverde 
Hindrik ook een paar aanspre-

kende nazaten. Eentje daarvan 

is bijvoorbeeld Elke K. (v. Meinse 

439) die inmiddels in bezit is van 

de familie Tanck uit Vragender 

en daar ook model en sport is 

geworden. Nakomelingen Josien 
K. (v. Tymon 456) en Ewout K. (v. 

Omer 493) werden beide al eens 

veulenkampioen op de Centrale 

Keuring. Het is wachten op een 

vierde sternakomeling voor het 

preferentschap van Nine H.T.

Jonge spul
Alle jonge merries brengt Hin-

drik de eerste jaren bij goede 

vriend Wietse Sieswerda uit 

Achlum. “Hij past op mijn mer-

rieveulens en wij geven hem 

de mogelijkheid 200 schapen 

hier te laten grazen in de win-

termaanden. Zo doen we dat al 

jaren. Als de merries oud ge-

noeg zijn haal ik ze op en breng 

ik ze even bij Erik Kuperus welke 

ze zadelmak maakt. Vervolgens 

gaan ze naar Andrea van der 

Meer die ze verder doorrijdt. 

Daarna komen ze thuis en krij-

gen ze een poosje rust. Tot slot 

gaan ze vlak voor de keuring 

naar een trainingsstal”.  Hengst-
veulens houdt Hindrik altijd 

zelf. Soms koopt iemand anders 

zich nog in bij een hengst. “De 

hengstveulens laat ik in de opfok 

bij de dames Beuckens in Ou-

demirdum. Momenteel lopen 

daar nu vier twenters van mij. 

In september halen we die naar 

huis. Onder andere Ewout K., die 

Omer zit daar bij”. 

Mooie kopkes
Elke fokker heeft een fokdoel. De 
ene heel specifiek en een ander 
wat minder duidelijk. Hindrik 

weet heel goed wat hij wil en 

streeft naar een paard die in het 
totale plaatje klopt. Een com-

pleet paard. “Ik kijk heel goed 

naar mijn merries en probeer de 

mindere punten van zo’n mer-

rie te verbeteren. Ik zoek daar 

echt bewust een hengst bij en 

loop niet direct achter de kam-

pioenen aan. Het moet wel echt 

passen. Ik kijk ook altijd naar de 
fokwaarden van de hengsten. 

Voor mij is verwantschap wat 

minder belangrijk, want laten 

we eerlijk zijn, de betere paar-

den zitten toch in de grotere 
lijnen. Niet voor niets zijn de 
laag verwante lijnen minder 

gebruikt”. Hindrik is ook een 
liefhebber van een paard met 
een heel mooi hoofd: “Ja zeker, 

dat is toch het eerste wat je ziet. 

Dat moet je dan natuurlijk wel 

een beetje aanstaan” lacht hij. 
“In ben denk ik toch wel een 

beetje perfectionistisch en een 
control freak en probeer het 

zo goed mogelijk te doen. Niet 
alleen met de paarden, maar 

zeker ook met mijn bedrijf doe 

ik dat al jaren”. Genoeg gespro-

ken, besluiten we….tijd voor wat 
foto’s want Hylke Bleeker heeft 
in de stal inmiddels de merries 

spik en span klaarstaan!  
Tige tank Hylke! 

FOKKER VAN HET JAAR

“De Terpen” heeft in 2017 beschikbaar: 

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

Maurits 437 sport Meinte 490Menne 496Arnold 471 sport

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

www.deterpen.com
Vind ons ook op Facebook: 

 Hengstenhouderij-De-Terpen

Paard van het jaar 2014

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
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TSJALLE 454 PREFERENT

Vererving Tsjalle 454 

Aantal merries: 
Stamboek:  79 

Ster:   122 

Kroon:   15 

Model:   1 

Ster%   64% 

Sport:   23 

Stamboekhengsten: 3 

Punten preferent: 708

Toelichting bij bovenstaand sche-

ma: Het ster % is extreem hoog. 

Bij de veulenboek sterheng-

sten heeft Tsjalle 73 (Norbert: 
68). Tsjalle heeft meer punten 
voor het preferentschap dan 

zijn jaargenoten Take, Uldrik en 

Tymon samen. Die hebben met 

z’n drieën  447 punten en samen 

16 sportpaarden; Tsjalle 23. De 

laatste heeft drie zonen, Tymon 
één en de twee anderen geen.
In de fokwaarden scoort Tsjalle 

hoog op bouw, ras, beenwerk, 

draf en galop. Vooral dat laatste 

is belangrijk voor een fokkerij 

onderweg naar top-dressuur. 

Vergeleken met jaargenoten 

heeft Tsjalle een zeer hoog nivo 
van vererving.

Erfelijke aanleg
Bij een hengst telt erfelijke 

aanleg het zwaarst. Bij een Fries 

paard is schoonheid, luxe, de-

ftigheid prioriteit. Maar hoe 
mooi ook, zonder sterke bewe-

ging kun je die schoonheid wel 

wegstrepen. Bij Tsjalle gaat een 

fraai modern type en excellente 

beweging samen.

Dat  moderne is zo belangrijk! 
Want de Fries is van 1920 tot 

1970 zwaar gefokt, moest ge-

schikt zijn voor werk in de land-

bouw. Maar modern eist lichtere 

massa, dressuur is lichtheid, is 

dansen. De paarden moesten 

hoogbeniger worden met lichte-

re halzen. Het KWPN gebruikte 

volbloeden.

Als vanzelf kwamen bij de Friezen 

als “volbloeden” boven drijven: 
Jochem en Naen.
Toch blijven de eigenschappen 

van 1920- 1970 steeds terug 

komen. 

Als zoon van Jochem kon Feit-

se (2x de luxe Gerke + Mark uit 

Ritskemoeder) een extra bijdrage 

leveren in het moderne. Naen 
had het moeilijker omdat Jacob, 

Doaitsen en Nykle teveel van 
“1920-1970” (Tsjalling, bij Nykle 
ook nog Djurre) meebrachten.

Tsjalle levert een stevige bijdra-

ge in de goede richting van het 
moderne.

Moederlijn ‘Fan Fjildsicht’  
Dat Tsjalle uit dezélfde merrie-

lijn als Feitse komt is zeker een 

bewijs van fokzekerheid

in deze lijn: 

1. Welmoed, ster; prestatie.     
V: Brandus    

2. Hadewich, ster, pref; prest; 

V: Jurjen  

3. Teatske, ster, pref.                

V: Jillis 

4.  Liskje ster, pref.                   

V: Tamme 

5.  Lysebeth ster, pref.              

V: Bjinse   

6.  ANKJE, model, pref.           
V: Noldus                         

Op rij zien we vijf preferente 

merries. Moeder en grootmoe-

der zijn prestatie. Bij de vaders 
zien we relatief modern gefokte 
hengsten die allen een uitmun-

tende moederlijn hebben. Nol-
dus is een volle broer van Ritske.

Ankje 

Wijbenga sr. gebruikte Tsjalling 

en Wessel niet direct.

Dat gaf  een voorsprong in het 

moderne. Ankje (1958) en ook 

Namke (1964) van vd Velde 
(Beart, Barteld) waren toen al 

merries van 1.62, minder zwaar 

en bij de sport betrokken.

Ankje werd model en preferent, 

won de Jan Timmer trofee voor 

de merrie met de beste verrich-

ting (1967), ze was succesvol 
in enkel- en dubbelspan, o.a in 

1969 kampioen dubbelspannen 

op jubileum keuring. Haar fok-

groep, met de ruin Jitse en de 

merrie Lysebet, 

haalde +/- 1980 vaak eerste prij-

zen. Dochter Lysebet werd moe-

der van Feitse P en kreeg nog 

twee zonen in de 2e bezichtiging 
en vier dochters ster, waaronder 

Liskje. 

In de stamboom van  Tsjalle zien 

we viermaal, maar gedoceerd!, 
de veredelaar Jochem,

2x via de moeder, 2x via de va-

der. Samengevat: veel kwaliteit!
 

De hengsten
Vanaf Mintse (500 pnt prefe-

rentschap) staan een illustere 

rij hengsten: Leffert, Tamme, 
Jochem, Mark. De kwaliteit van 

deze hengsten blijkt uit het kam-

pioenschap op de Hengstenkeu-

ring van Mintse (2005), Leffert 
(1992/93); Tamme (res.1984); 

Jochem (1982), en Mark (1969, 

1970, 1972 en meerdere keren 

reserve). Ze hebben het sport 

Ankje (v. Noldus), model en preferent

Tekst: Doede Wiersma  Foto’s: Johanna Faber

D E  Z E G E T O C H T  V A N  T S J A L L E  4 5 4

TSJALLE 454 PREFERENT

De hengst Tsjalle kun je met recht een zondagskind, een gelukskind noemen.

In 2006 geboren, in 2009 goedgekeurd als dekhengst. In 2016 algemeen 

kampioen en in 2011 en 2013 algemeen reservekampioen op de 

hengstenkeuring. Daarnaast nog kampioen voor de sjees, winnaar van de 

Provincie Fryslân Prijs 2016 in de dressuur ZZ zwaar met een winstpunt en in bezit 

van predicaat sport. 

In 2019 op dertienjarige leeftijd PREFERENT op basis van afstammelingen.                        

 Voor de familie Wijbenga uit Veenwouden als fokkers en voor de familie Age 

Okkema uit Siegerswoude als eigenaar al vroeg een kroon op het werk. 

Maar het meest een zegen voor de fokkerij als geheel. 
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predikaat of blonken uit in die 

sport. Mark, Jochem en Leffert 
waren echt stempelhengsten 

binnen het KFPS en dus prefe-

rent op afstammelingen. Alles 

bij elkaar binnen het KFPS een 

sterke fokzekerheid.

De eerste indruk is dat zoon 

Jehannes veel van die aanleg 

heeft meegekregen. Hij (1A HK), 
Tymen (1A HK) en Yme  maken 

indruk qua exterieur en bewe-

ging. 

Vererving
Wat mij bij de ABFP testen van 

jonge Tsjalles persoonlijk sterk 

aansprak was de blijheid en 

lichtvoetigheid. Tsjalles mogen 
ruimer stappen, maar ze heb-

ben wel een stap “met muzikale 

beat” (Anky van  Grunsven). Dat 
heb ik liever dan een heel ruime, 

duwende/slepende stap.

Bij het lezen van jurybeoordelin-

gen zie ik op stap (tact, ruimte 

en regelmaat) ook zevens, niet 

eenmaal onder de zes en één 
keer een 8. Zijn zonen kregen op 

stap: Jehannes 7,5; Tymen 7,0; 

en Yme 6,5.

Tsjalle levert een gesloten bo-

venbouw.

Bij Friezen moet je afwisselen 

van kort en lang in het midden-

stuk. Kort is goed voor verza-

meling en lang voor buiging. 

Met hengsten als Jasper, Beart, 

Norbert, Felle, Doaitsen komt 
er lengte in het middenstuk. Als 

vervolg daarop is de gesloten 

bovenbouw, het rijke front van 

hengsten als Tsjalle positief.

Sport 

In aanmerking genomen dat de 

eerste driejarigen uit 2013 stam-

men, maakt het indruk dat

zoveel Tsjalles meedoen voor 

de hoofdprijzen. Het zijn onder 

andere:

Maartje van Banga zathe met 

Thea Dijkstra; Oukje f.t Hiem 

met Laura Roling; Thymen van 

Bloemhof met Amerins de 

Leeuw; Oele vd Meijerhoven en 

Setske van Oostenbrug met Inge-

borg Klooster; Kop Jansen John-

ny Cash met Miriam Hollander; 

Jitze van Bronny Friesians met 

Ykje Baron; Pako van de Demros-

tables met Suzanne Frijlink; Kop 

Jansen Tabasco met Iris Klein; 

Martha vd Meulen met de door 

haar gefokte Louke en Milo fan 

de Broekfinne en Tjabe van de 
Demrostables. Demi Nuijs met 
Rob van Demrostables.

Jury protocollen zijn lovend over 

de algemene indruk die de paar-

den geven.

We mogen nog veel goeds van 

deze hengst verwachten.

TSJALLE 454 PREFERENT

Wietske (Tsjalle x Mewes), kampioen Centrale Keuring 2018
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Tekst: Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber

Jelle en Anneke Bouma uit 

Nijland, als fokkers van Wardy 
509 hebben inmiddels al 

de nodige media aandacht 

ontvangen. Tijdens de 

hengstenkeuring sprak ik hier 

nog met ze over: “Neffens 
my hawwe we alles no wol 

sa’n bytsje fertelt” liet Jelle 
Bouma toen nog weten. In 

bijvoorbeeld een interview 

voor Friesch Dagblad liet 

Bouma al weten niet direct 

heel zenuwachtig te zijn 

tijdens de 70-dagen test van 

hun fokproduct. “Ik ha der alle 

fertrouwen in” had hij gezegd. 

Dat vertrouwen bleek te 

kloppen, zo blijkt nu wel. “De 

sjuery hat altiid positief west 

oer it hynder, ik ha nea tocht 

dat it net goed komme soe” 
zo laat Bouma ook nog weten. 

Ook mede-eigenaar Hendrik 

Eppinga dacht er zo over. “Jo 

meie it eins net sizze want jo 

binne altiid partijdig fansels, 

mar ik fûn it ek hieltiid in hiele 

beste”. 

Wardy 509, als zoon van 

Annegjen en dus een halfbroer 

van Maeije 440 en tuigtopper 

Ytsjen mocht zich afgelopen 

januari voor het eerst laten 

zien op de hengstenkeuring. 

Uit zijn eigen groepje/jaargang 

met medestrijders, Matthys 

504, Teun 505, Ulbe 506, Yme 

507 en Willem 508 wist hij 

zich direct sterk te laten zien. 

“We zijn aangenaam verrast. 

Op kop staat Wardy 509. Deze 

hengst staat goed in rastype 

en heeft ook een correcte 

bovenlijn. Zijn beenwerk is 

van ruim voldoende kwaliteit. 

De stap is met tact en ritme 

met voldoende regelmaat.  

In draf laat hij een heel 

goed zweefmoment zien 

in een hele vrije beweging 

met een goed gebruik van 

de rug en souplesse” zo liet 
juryvoorzitter Louise Hompe 

weten nadat ze de groep 

hadden beoordeeld. Wardy 

509 kwam op kop en zette 

daarmee de eerste toon neer, 

maar eigenlijk hadden we 

tijdens de eindbeoordeling in 

Ermelo al gezien dat hij aan de 

hand zich heel mooi kon laten 

zien. 

Inmiddels zijn we een 

aantal maanden verder en 

staat Wardy op Dekstation 

Gaasterland. De focus zal 

deze zomermaanden echt op 

de dekkerij zijn. In de sport 

zien we hem in ieder geval 

voorlopig nog niet. “It giet hiel 

best my him. Hy wurd hjir thûs 

lekker trochriden en dan sil 

hy grif fan’t winter wol yn ‘e 

dressuur komme” zegt Hendrik 
Eppinga over de hengst die hij 

verder omschrijft als een vlijtig 

en energiek paard. 

Daar waar we op de voorgaande pagina’s van dit blad 
net de jonge hengsten hebben besproken die een 
ticket voor het Centraal Onderzoek van 2019 hebben 
ontvangen, hadden we vorig jaar de hengst Wardy in 
dit groepje zitten. Inmiddels is hij, uit de groep van 
tien hengsten vanuit ons fokgebied, de enige die het 
felbegeerde dekbrevet (tot op heden) heeft gehaald 
en heeft deze Hette 481 x Goffert 369 nu de cijfers 509 
achter zijn naam gekregen.

W A R D Y  5 0 9  G O E D G E K E U R D

CENTRAAL ONDERZOEK 2018
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Vrijdagavond

15 maart 2019

Algemene ledenvergadering, 19.45 uur ontvangst 
Café de Freonskip, Blauwhuis

De agenda van de ledenvergadering is als volgt: 
 1. Opening 

 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Financiën 

 4. Jaarverslag 

 5. Bestuurszaken/Contactcommissie
 6. Fokdagen 23 en 25 augustus 2018
 7. KFPS en fokkerijzaken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting 

Door mijn vrijwilligerstaak bij de 
fokvereniging kom je nog eens 
ergens. Op een natte zondag 
in december mocht ik nog een 
deken uitreiken aan Amarins de 
Leeuw (Rechts op de foto) en 
Thymen. 
Bijzonder ja. Thymen fan 
Bloemhof is gefokt in ons 
fokgebied door ons lid Freddy 
Bloemhof uit Bolsward. Thymen 
fan Bloemhof (v. Tsjalle 454) was 
tijdens de finale outdoor van het 
Alrako dressuurkampioenschap 
in Ermelo de Beste hengst / ruin 
van het ochtend programma 
klasse B/L1 en L2.

Thymen was beleerd maar nog 
niet verder doorgereden en 
al gauw verkocht aan Sjoukje 
Hoekstra (links op de foto) uit 
Oudehorne. De 5-jarige ruin is 
door Spring amazone Amerins 

de Leeuw verder beleerd. 
Omdat de eigenaresse in blijde 
verwachting bleek te zijn. Heeft 
Amarins de ruin uitgebracht in 
2018. Amarins was haar KWPN-
springpaarden gewend welke je 
3 tot 4x per week moet rijden. 
En Thymen met 1 a 2x per week 

voldoende was. Dus nu de spring 
amazone zelf in verwachting is 
en denk minder tijd te hebben 
voor haar KWPN’s deze dan maar 
in te wisselen voor de Friespaard! 

Yvonne Walinga

Fokproducten uit ons fokgebied

Wegens het vertrek van Jacques Verkerk hebben we na het eerste deel van de algemene 

ledenvergadering een andere invulling van  de avond: 

De voortplanting van Vroeger, Nu en de Toekomst!
Onze eigen Tineke de Haan, als dierenarts gespecialiseerd in vrucht-
baarheid, gaat stilstaan bij de technieken die we hadden, hebben en 
krijgen in het kader van voortplanting bij paarden. Embryotransplan-
tatie zal uitgebreid besproken worden, maar ook een breed pakket van 
andere (toekomstige) technieken komen aan bod. Tineke heeft ruime 
ervaring op dit gebied, in zowel binnen- als buitenland. Dit maakt dat 
dit een boeiend verhaal beloofd te worden!

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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JAARVERSLAG 2018

(voor en door)  

DE LEDEN:

Winteractiviteit,  
februari 2018
Onder leiding van Sabien Zwaga 

en Johan van der Velde bekeken 

tenminste 100 leden van onze 

Fokferiening nakomelingen van 

de hengsten Fonger 478 en Bar-

tele 472. Iedere nakomeling werd 

beoordeeld door een jury bestaan-

de uit deelnemers aan de clinic, 

daarna bespraken Sabien en Johan 

de paarden na. Een leerzame fokke-

rij-avond.

Algemene Ledenvergadering,  
maart 2018
In het openingswoord van de 

voorzitter werden alle successen 
van onze leden benoemd. Daarna 

was het tijd voor de financiën: 
de kascommissie gaf een positief 
advies en de leden stemden in 

met de cijfers. Het gaat goed met 

vereniging. Gevraagd werd om 

initiatieven om de fokkerij verder 
te bevorderen. De redactie werd in 

het zonnetje gezet voor het maken 

van het mooie Meidielingsblêd. 

Jehannes Dijkstra geeft aan dat hij 
zijn taak wil overdragen. Anne de 

Boer uit Spannum zal af en toe een  

bijdrage leveren aan ons fokblad. 

Er waren bestuurswisselingen. 

Aftredend en herkiesbaar in de 
contactcommissie dit jaar waren 

Gooitzen Wester, Niels de Vries en 
Jan Wietse de Boer. Ze stelden zich 

beschikbaar voor een 2e termijn 

en zijn herkozen. Annemiek Man-

demaker haar 2 bestuurstermijnen 

zitten erop. Sinds 2008 heeft ze op 
een zeer kundige wijze de financiën 
beheert. Tineke de Haan wordt als 

nieuw bestuurslid gekozen en heeft 
de financiën van Annemiek overge-

nomen.

De avond werd aangekleed door 

Frenk Jespers, jurylid KFPS-Heng-

stenkeuringscommissie. Hij wil 

graag zijn bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van het Friese Paard. 

Voor de fokkerij is het belangrijk 

om het achterbeen goed te ontwik-

kelen. Beweging is voor de sport 

belangrijk. Al met al een hele boei-

ende presentatie die als aanvulling 
kan dienen bij de te maken heng-

stenkeuzes. 

Excursie,  
februari 2018
Dit jaar stond een bezoek aan 

Stalhouderij De Zadelhoff en 
daarna aan de Koninklijke Stallen 

op de agenda. Het werd een zeer 

geslaagde excursie met een super 

ontvangst op de beide locaties. 

Veulenbeoordelen,  
juni 2018
De gezamenlijke studieclubs waren 

in het kader van het jaarlijkse 

veulenbeoordelen te gast bij Stal 

Lytse Vlearen in Tzum. De veulens 

werden beoordeeld door Sabien 

Zwaga. Ook kon er mooi geoefend 

worden met het aan de hand stap-

pen van de veulens. De opkomst 

was prima en is er onderling weer 

veel visie en kennis uitgewisseld. 

JAARVERSLAG 2018

Het jaar 2018 is in alle opzichten een succesvol jaar geweest voor onze  
Fokferiening ‘It Fryske Hynder’. Vele geslaagde activiteiten en vele behaalde 
successen rondom ‘us Swarte Goud’.

2018 startte met een algemeen kampioen, welke ook het kampioenslint van de beste jonge hengst op 
zijn naam had geschreven. Het jaar werd afgesloten met 6 goedgekeurde dekhengsten, waarvan er 1 

deel uitmaakt van onze fokvereniging. In de tussenliggende periode zaten wij bepaald niet stil en waren 
er nog veel meer hoogtepunten. Stuk voor stuk zijn wij ontzettend Grutsk op al deze mooie momenten!

We nemen u in vogelvlucht mee door het jaar 2018:

F O K F E R I E N I N G ‘I T F R YS K E H Y N D E R ’

DE PAARDEN: 

De KFPS Hengstenkeuring,  
januari 2018
De uit ons fokgebied afkomstige 
hengst Jurre zette in Leeuwarden 
niet alleen het Kampioenschap 

Jonge Hengsten op zijn naam, 

maar werd ook nog eens uitgeroe-

pen tot algemeen kampioen. 

Fokdag Sint Nyk,  
23 augustus 2018
Het was een mooie zomerse dag 

en de keuringsbanen bij De Oor-

sprong lagen er weer prima bij. 

De resultaten waren naar volle 

tevredenheid:

Dertien van de vierentwintig aan-

wezige 3-jarige merries behaalden 

het sterpredikaat, waarvan één 
met een 1e premie. Bij de groep 4 

jaar en oudere veulenboekmerries 

behaalden één van de vier het ster-
predikaat. Riemkje fan Klaeiterp en 

Nina fan Up to Date kregen een 1e 
premie opgespeld bij de groep 4 

tot 6-jarige stermerries. In de groep 

van de oudere stermerries was er 

ook een 1e premie, maar deze was 

niet afkomstig uit ons fokgebied. 
Acht hengstenveulens en vier 

merrieveulens ontvingen een 1e 

premie. 

Fokdag Blauwhuis,  
25 augustus 2018
Zestien van de dertig 3-jarige 
merries behaalden het felbegeerde 

sterpredicaat, waarvan vijf met een 

eerste premie! De jeugdrubrieken 
waren gevuld met kwaliteits-

paarden uit ons fokgebied, zeven 

van de elf kregen een oranje lint 

omgehangen. Bij de oudere ster-

merries kregen er drie van de vier 

een uitnodiging voor de Centrale 

Keuring. Zes hengstenveulens en 

vier merrieveulens ontvingen een 

1e premie. 

Het keuren verliep vlot en monde 

uit in een spectaculaire kampioens-

keuring met mooie, ruim bewegen-

de veulens en sterke kampioenen. 

Wilhelmina fan Hylpen werd deze 

dag uitgeroepen tot Algemeen 

Kampioen. 

Het middagprogramma werd op 

speciale wijze geopend met de pre-

sentatie van het klavertje drie voor 
de sjees met Feike Holtrop. Verder 

was er ruimte voor de tuig- en 

menrubrieken, met wederom als 

topper de Jeugdrubriek. De finales 
van het bestgaand rijpaard kende 

óók paarden met veel talent voor 

de sport. De schitterende show van 
Wendy Okkema & Lisanne Veenje, 

winnaressen van de vierde editie 
Nederlands Kampioenschap Pas-
de-deux, zorgde voor een mooie 

afsluiting van een zeer geslaagde 
67e Fokdei. Tijdens het afsluiten 

gaf inspectielid Louise Hompe dan 
ook aan dat Blauwhuis zich weder-

om tot de beste van dit jaar mag 

noemen.

Afsluiting 2018
Zaterdag 24 november kregen 

in totaal zes Friese hengsten een 

dekvergunning toegekend. Eén van 
deze hengsten heeft een fokker en 
eigenaar die lid is van onze fokfe-

riening. Het betreft de hengst War-
dy (Hette x Goffert) die nu door het 
leven gaat als Wardy 509, gefokt 

door Jelle Bouma en waarvan Hen-

drik Eppinga mede-eigenaar is. 
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of zelfs te overtreffen. Dagelijks 
zijn al onze leden actief met de 
Friese paarden, dat is wat ons 

bindt. 

We hebben gezamenlijke ambi-

ties met ons ‘Swarte Goud’. En 
we doen met zijn allen wat er 

voor nodig is. Van het schoon-

maken van stallen tot het opti-

maliseren van trainingsarbeid en 

van het uitpluizen van stamboek-

lijnen tot het doorrekenen van 

kostenplaatjes. 

De Fokferiening ‘It Fryske Hyn-

der’ is trots op zoveel ambitie 
en nijverheid, die zich al 67 jaar 

lang keer op keer uitbetaald. 

Nog altijd werken we met een 
grote enthousiaste club mensen 

aan hetzelfde doel: de bevor-

dering van de fokkerij van het 

Fries paardenras. Afgaande op 

de betrokkenheid en de mooie 

resultaten zien wij de toekomst 

met vertrouwen tegemoet!

Feestavond,  
november 2018
Dankzij het Brede Bestuur kun-

nen we spreken van een mooie 

en gezellige avond. De kampioen-

seigenaren kregen het felbegeer-

de bord uitgereikt. Daarnaast 

vertelde Hinke van der Werf op 

indrukwekkende wijze over haar 

avontuur in de Mongol Derby. 

Ze reed daarin 1000 km te paard 

door het ongerepte landschap 

van Mongolië in slechts acht 

dagen. Een bijzonder knappe 

prestatie. Na afloop tijd voor een 
hapje, drankje en dansje. Het 

werd een zeer gezellige avond!

HET BESTJOER

Het bestjoer van de fokferiening 

is ambitieus en actief. Als bestuur 
zijn we naast de reguliere be-

stuurszaken belast met de orga-

nisatie van de fokdagen, winter-
activiteit(en), de excursie en de 

algemene ledenvergadering. Al 

deze zaken worden in samenwer-

king met het brede bestuur (de 

contactcommissie) uitgevoerd.

Het afgelopen jaar hebben we 

weer diverse keren vergaderd. 

In deze vergaderingen zetten we 
ideeën en wensen om in concre-

te acties, vinden hieromtrent de 
nodige voorbereidingen plaats, 

zoeken we naar oplossingen voor 

knelpunten en tot slot evalueren 

we onze inspanningen. 

We zijn een spreekbuis rich-

ting het KFPS. Signalen worden 
doorgeleidt naar het KFPS, we 

proberen het stamboek naast de 

ledenraad ook vanuit de fokver-

eniging scherp te houden.

Blik op de toekomst
Er wordt door iedere serieuze 

Friese paardenliefhebber hard 
gewerkt om in het verleden 

behaalde successen te evenaren 

JAARVERSLAG 2018
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over paarden dan over de liefde” 
vertelt Hinke vervolgens.

 

Als laatste binnenkomen
In september 2017 hoorde Hinke 

dat ze mee mocht doen aan de 

Derby in 2018, welke in augustus 

plaatsvond. Een goede training 

was nodig om te kunnen starten. 

“Ik heb heel veel krachttraining 
gedaan en ben zelf ook veel gaan 

rennen. Bij sportstad Heerenveen 

heb ik nog andere trainingen ge-

daan en moest ik ontdekken hoe 

mijn lichaam reageerde op bepaal-

de situaties. Het heeft me bloed, 
zweet en tranen gekost. Toen ik 

uiteindelijk de andere deelnemers 

ontmoette zaten daar veel mannen 
en vrouwen tussen met groot-

spraak. Ik liet dit maar wat begaan 

en dacht bij mezelf ‘laten we eerst 

maar eens te paard gaan’. Ik leerde 

hoe ik in het Mongools kon vragen 

naar het snelste paard (“Hortang 

mur”) en hoopte dat dit mij zou 
helpen mijn doel te bereiken. 

Dit doel….bij de eerste tien ein-

digen binnen 8 dagen en zonder 

tijdstraffen de race uitrijden, leek 
na dag 1 bijna een utopie. “Het 

allereerste paard waarop ik reed 

was niet van de snelste soort. Hij 

wilde niet stappen en niet draven. 

Hij wilde eigenlijk niets. Ik had op 

alles getraind maar niet ‘op een 

lui paard’. Toen ik op het eerste 

inruilplek aankwam was iedereen 

mij al voor en was alleen het laatst 

overgebleven paard voor mij. Dit 

paard spoorde voor geen meter. 

Ze moesten hem met drie man-

nen vasthouden. Ik dacht toen 

wel…hmmm, deze kan in ieder 

geval rennen. De eigenaar van dit 

paard vond het zo leuk dat ik op 

zijn paard bleef zitten dat hij mij 
op zijn motor begeleidde. Dit was 

een voordeel voor mij omdat ik zo 

niet op mijn gps hoefde te kijken. 

We belandden toen in een grote 

hagelstorm. Dit was enorm pittig, 
ik werd koud en nat en vergat in 

eerste instantie te eten. Het eten 
is daar heel erg vet. Ik heb daarna 

lopen overgeven en was enorm 

misselijk. Het was echt zwaar en 

heb wel een paar keer gedacht 

‘wer bin ik oan begûn’. Ik kwam 

kotsend en onderkoeld als laatste 

binnen die dag. Maar mijn mentale 

coaching vooraf heeft mij gehol-
pen door deze dag te komen en te 

leren van mijn fouten. Ik besloot 

dag 1 als stage-dag te beschouwen 

en dingen anders te doen op de 

andere dagen. 

Pake
“De volgende dag moest ik mijn 

natte kleren weer aan maar ik had 
nu wel een snel paard. Hij ging 

zelfs zo snel dat de rits van mijn tas 

openvloog en ik deels mijn spullen 

verloor. Ook weer zo’n mentaal 

moment waarop je dan moet be-

sluiten toch door te gaan. Gelukkig 

had ik mijn kleine cadeautjes nog 

wel. Kleine parfumflesjes, je weet 
wel van die proefmonstertjes, 

voor de mensen die mij onder-

weg helpen of onderdak gaven. 

Voor hen was dat zo bijzonder. De 

gastvrijheid is erg groot. Hoewel je 

elkaar niet kunt verstaan begrijp je 

elkaar toch. Als je met elkaar kunt 

lachen dan kun je elkaar verstaan. 

Op één van mijn dagen had ik een 
paard wat veel stapte, ik noemde 

hem Johnny Walker. Ik wist dat ik 

die dag niet op tijd bij een wissel-
punt zou kunnen komen en dacht 

echt dat ik buiten moest gaan 

slapen, totdat ik net voor acht uur 

’s avonds een ger zag staan. Ik zag 

ook een soort paddock en liet mijn 

paard daar. Ik zag eerst niemand 

maar even later kwam er toch een 

oude man. Mijn ontmoeting met 
hem vergeet ik nooit meer. Hij 

deed mij denken aan mijn eigen 

pake. Hij was erg aardig, gaf me 

thee en een deken en hield de hele 

nacht de wacht bij mij. De volgen-

de ochtend gaf hij mij en drankje. 

Ik dacht eerst dat het weer van dat 

vieze spul zou zijn, maar toen ik 

het rook herkende ik de geur. Dit 

kende ik wel, het was bier! Volgens 
de oude man zou het mij kracht 

geven. Het was zo bijzonder bij 

deze man. 

Dag zes bleek voor de boeren-

dochter en verpleegkundedocente 

Hinke ook een moeilijke dag te 

worden. Ze was inmiddels wel 

opgeklommen tot een top tien 
positie. “De dag verliep eerst goed 
maar later kreeg ik een racepaard. 

Hij was echt gek, pakte het bit en 

draaide zichzelf steeds om, we 

ging echt ontzettend scheef, net 
een shorttracker. Hij bleef maar 
doorgaan. Ik dacht toen echt, ‘tot 

hier en verder zal het niet gaan 

voor mij’. Ik was zo ontzettend moe 
en zat er aardig doorheen. Toch 

lukte het om door te gaan. Op het 

paardenwisselstation bedacht ik 
hoe ik de volgende dag zou gaan 

rijden. Als ik alles precies volgens 

mijn bedachte schema zou doen 

dan zou ik al op dag zeven kunnen 

finishen in plaats van dag acht. Het 
was echt de survival of the fittest  
en ik had die dag ook mijn snelste 

Tekst: Johanna Faber Foto’s: archief Hinke van der Weff

Het avontuur van de 28-jarige Dearsumse Hinke van der Werf over haar strijd in 
de Mongol Derby leest als een meisjesdroom welke uitkomt. “Waarom ik mee-
deed aan deze Derby? Het was mijn doel om geld in te zamelen voor een goed 
doel en ook zelf een mooi avontuur aan te gaan. Ik wilde het groots aanpakken. 
Ik was al op veel plaatsen in de wereld geweest maar wist zeker niet waar ik aan 
begon toen ik over deze Derby hoorde. Was ik lichamelijk en mentaal wel sterk 
genoeg? Toen zei ik: “Werom net” en zo besloot ik mee te doen aan deze race”, zo 
vertelde Hinke van der Werf op de in november gehouden feestavond van onze 
fokvereniging in Blauwhuis.

rijders niet racen. Kort gezegd is 

dit hoe de wedstrijd werkt. 

Niet voor zwakke magen
“Laat ik in het kort even vlug 

iets over Mongolië vertellen” 
begint Hinke op onze feest-

avond, “Het land ligt tussen 

China en Rusland. Het is er erg 

koud en woestijnachtig. Er zijn 
3 miljoen inwoners, waarvan 

ongeveer de helft in de hoofd-

stad Ulaanbaatar woont. Het 

land kent heel veel nomaden. 

Deze nomaden wonen in ron-

de tenten, een ger genaamd. 

Ook dieren zitten soms in deze 
tenten. De nomaden leven van 

schapen en yaks (rundersoort). 

Het paard is in Mongolië een 

nationale trots. De Mongoolse 
paarden zijn veel kleiner dan de 

paarden die wij voornamelijk 

kennen. Ze zijn half wild en ei-

genlijk meer pony’s. Ze hebben 

sterke benen en zijn er in ver-

schillende kleuren. Een typisch 

nationaal drankje in Mongolië is 
paardenmelk met wodka, niet 

geschikt voor zwakke magen, 

heb ik inmiddels ondervonden. 

Mongolië heeft ook meer liedjes 

De feestavond, welke  bezocht 

werd door ongeveer tachtig 
leden van onze fokvereniging, 

werd geopend door voorzitter 
Roelof Bos die memoreerde 

aan cultuur en trots. Culturele 

Hoofdstad en ‘It Fryske Hynder’, 

welke al aanwezig was bij de 

opening van ‘Kulturele haad-

sted 2018’. Ook de reuzen in 

Leeuwarden maakten indruk, 

maar wij hadden ook reuzen! 
Reuzen op onze fokdag. Ver-

volgens kwam De Stormruiter 

en zagen we goede paarden 

op de Centrale Keuring met als 

hoogtepunt Wietske als nieuwe 

kampioene!

Boodschappers
Het verhaal van Hinke, ‘it famke 

út Fryslân’ welke in Mongolië 

haar grenzen opzocht, zichzelf 

doelen stelde en haarzelf uit-

eindelijk overtrof. De Mongol 

Derby is een paardenrace van 

1000km door het ongerepte 

landschap van Mongolië. Een 

race, geïnspireerd naar het 

voorbeeld van oude postrou-

tes in het Mongoolse Rijk van 

Dzjengis Khan waarbij koeriers 

door middel van paardenwis-

selstations in korte tijd grote 
afstanden konden afleggen om 
boodschappen over te brengen. 

De race wordt nu sinds 2009 

gehouden en vindt jaarlijks 

plaats met zo’n 40 deelnemers, 

voornamelijk uit Westerse lan-

den. Deelnemers mogen er tien 
dagen over doen om de finish 
te halen. Ze dienen deze race te 

rijden op Mongoolse paarden 

welke ze aangeboden krijgen 

van de Mongoolse bevolking. 

Op zogenaamde ‘horse stations’ 
staan paarden voor de deelne-

mers klaar. Om de 40 kilometer 

bereiken de deelnemers nieuwe 

horse stations waarop ze hun 
paarden konden inleveren en 

een ‘vers’ paard meekregen. 

Wie als eerste binnenkwam kon 

als eerste een nieuwe uitzoe-

ken, mits ze hun vorige paard in 

goede conditie afleverden met 
een lage hartslag. Zo niet dan 

kreeg men straftijd. Deelnemers 
mogen niet zwaarder dan 80 

kilo zijn en ze mogen aan baga-

ge niet meer dan 5 kilo meene-

men. Tussen acht uur ’s avonds 

en half zes ’s ochtends mogen 

S U R V I V A L  V A N  D E  S T E R K S T E N

FEESTAVOND

De mentale strijd tegen het zware kilometer vreten in de Mongol Derby



paard. We reden soms wel 60 km 

per uur. Om stipt 19.57 uur finishte 
ik op dag zeven als zevende, maar 

jeetje wat was ik kapot” vertelde 
Hinke ons. 

Mooiste prijs
Wanneer je als winnaar over de 

eindstreep van de Mongol Derby 

komt, dan win je niks! Echt niet. Het 
enige wat je wint is eeuwige roem. 

Toch komen de finishers rijker thuis, 
want wat hebben zij een ongelo-

felijk bak aan belevenissen in hun 

bagage mee terug. Ten eerste al het 

prachtige landschap van het dunbe-

volkste land ter wereld, de steppes, 

de bergen, het woestijnlandschap, 
de rotsen, de meren, ga eens op 

internet kijken naar afbeelden van 
Mongolië en je ziet wat er bedoeld 

wordt. Maar deelnemers komen 

ook thuis met leermiddelen voor 

zichzelf. Ze weten nu hoe sterk ze 

mentaal en lichamelijk zijn. Ze heb-

ben ervaren hoe de bevolking en 

haar gastvrijheid is, ze hebben ge-

voeld hoe sterk die kleine Mongool-

se paarden kunnen zijn. Ze  hebben 

gestreden tegen de elementen van 

de natuur. Ze hebben geleerd de 

race tactisch te rijden, ze hebben 
lichamelijke offers gegeven. In Hin-

ke’s geval, het verlies van zo’n 6 à 7 

kilo aan lichaamsgewicht en door 

de druk van de stijgbeugels ook het 
verlies van enkele teennagels. Hinke 

leerde zich goed te focussen op 

zichzelf en zich niets aan te trekken 

van overige deelnemers. Hoewel ze 

eventjes samen reed met anderen, 

besloot ze toch haar eigen weg te 

gaan. Ze reed doordacht en leerde 

vlak voor paardenwisselstations 
eerst te plassen, want vaak plas-

ten paarden dan ook. Ze ging dan 

stapvoets richting een horse station 
zodat het paard met een rustige 

hartslag aangeleverd kon worden. 

Hinke deed dat zo goed dat het 

haar de uitzonderlijke fraaie prijs 

tot ‘beste horsemanship’ oplever-

de. Trotser dan dat kan je toch niet 

meer zijn toch? Respect voor deze 

doorzetter die nu voor haar goede 
doel, Artsen zonder grenzen, bijna € 

5000 ophaalde.  

Het verhaal van Hinke werd be-

sloten met een prachtig filmpje, 
gemaakt tijdens de derby waarbij 
het landschap van Mongolië en de 

wedstrijd in beeld werd gebracht. 

Vervolgens werden de aanwezige 

leden getrakteerd op gezellige mu-

ziek, gebracht door de beide zange-

ressen van duo Doublon, konden de 

voetjes van de vloer, de innerlijke 

mens genieten van lekkere hapjes 

en de (reserve-)kampioenen huis-

waarts met de beroemde kampi-

oensborden. 

Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward

  Tel.: 0515-57 26 83 • Mobiel: 06-23917115
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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. 
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S P E R M A K W A L I T E I T  E N  P R E F E R E N T S C H A P

onderwerp wat alleen specialis-

ten en insiders aanspreekt. De 

discussie van deze vergadering 

ging over DFI wat staat voor DNA 
Fragmentatie Index. DFI geeft 
het percentage van beschadigd 

DNA weer. Het bestuur zou graag 
in het reglement van de heng-

stenkeuring een paragraaf over 

dit DFI willen meenemen. Wens 

is meer duidelijkheid hierover en 

deze duidelijkheid kan er alleen 

komen als er ook getest wordt 

en er cijfermateriaal bestaat. 

Wat zou bijvoorbeeld de relatie 
zijn tussen DFI en bevruchtend 

vermogen. Het opstellen van 

normen kan pas in een later 

stadium gedaan worden. In de 

ledenraadsvergadering kwam 

naar voren dat leden wel in kun-

nen stemmen met het voorstel 

voor meer onderzoek maar stelt 

via een amendement ook voor 

oudere hengsten daarvoor te 

gebruiken opdat op deze manier 

sneller meer informatie beschik-

baar is. Dit amendement wordt 

ook aangenomen. In mei volgt 

de voorjaarsvergadering. Uw 

komst wordt gewaardeerd opdat 

onze vertegenwoordigers dan 

goed weten hoe u als lid denkt 

over aangedragen belangrijke 

punten.

In november vorig jaar was de 

laatste bijeenkomst en werden 

onder andere de spermakwali-

teit en het preferentschap voor 

dekhengsten aan de orde ge-

bracht. Zomaar een tweetal on-

derwerpen die tot een levendige 

discussie kunnen leiden met ook 

verschillende meningen. Daar 

waar de grote meerderheid van 

de aanwezigen uit ons fokgebied 

zich over bekommeren neemt 

onze vertegenwoordiging mee 

naar de grote ledenraadsverga-

dering. Onze vertegenwoordigers 

zijn Tjitze Bouma, Roelof Bos 

en Annemiek Mandemaker. In 

deze grote ledenraadsvergade-

ring werd afgelopen najaar zoals 

gezegd uitvoerig gesproken over 

bijvoorbeeld het preferentschap 

van dekhengsten. De gehele ver-

tegenwoordiging van de leden-

raad was unaniem over het feit 

dat een dergelijk preferentschap 

een uniek predicaat moet zijn 

en niet zomaar aan elke hengst 

verschaft kan worden. De huidi-
ge voorwaarden komen echter 

enigszins ter discussie omdat in 

deze voorwaarden niet wordt ge-

rept over bijvoorbeeld erfelijke 

gebreken, fokwaarden, karakter-

vererving en duurzaamheid. Tot 

op heden werden alleen punten 

voor het preferentschap gegeven 

aan nakomelingen die een be-

paald predicaat hebben behaald. 

De inspectie stelde voor het toe-

kennen van het preferentschap 

jaarlijks zelf te bepalen. Dit 

haalde echter niet de meerder-

heid van de ledenraad omdat er 

toch ook wel enige objectiviteit 
aan het preferentschap gehan-

gen mag worden. De ledenraad 

gaf het voorstel terug aan het 

bestuur om hier nogmaals naar 

te kijken. Wellicht komt dit punt 

in de voorjaarsvergadering terug.

Dan de spermakwaliteiten van 

onze Friese hengsten. Het blijkt 

wel dat we tegenwoordig veel 

meer kunnen weten en meten 

en dat we ook veel meer (willen) 

weten over de kwaliteit ervan. 

Hoe ontwikkelen zaken zich en in 

welk stadium kunnen de inmid-

dels steeds meer voorhanden 

zijnde informatie toegepast wor-
den. Wat in ieder geval zoveel 

mogelijk voorkomen moet wor-

den is hengsten goedkeuren die 

toch niet zo goed blijken te be-

vruchten. Tijdens discussies over 

dit onderwerp wordt regelmatig 
terminologie gebruikt die niet 

voor elke fokker te begrijpen is. 

Derhalve lijkt het soms ook een 

Twee keer per jaar geeft het KFPS haar leden de kans zich volop uit te kunnen 
spreken of vragen te stellen over beleidszaken, keuringszaken of het financi-
ele deel van het KFPS. Tijdens deze ledenvergaderingen, gehouden door heel 
Nederland worden zaken geëvalueerd of nieuwe onderwerpen aangesneden. 
Naast de vaste agenda is er ook ruimte voor eigen inbreng en komt het KFPS of 
bijvoorbeeld de fokkerijraad ook met cijfermateriaal van bijvoorbeeld de keu-
ringen of andere onderwerpen. Dergelijke vergaderingen zijn belangrijk. Het is 
een kans om open en eerlijk met elkaar te spreken over het doel van ons stam-
boek met daarin het Friese paard en de fokkerij voorop.

LEDENVERGADERING NAJAAR

Teun 505
Bartele 472 x Rindert 406

Teun 505 is een zeer aansprekende, luxe  

en opwaarts gebouwde hengst, met de 

juiste instelling en veel bewegingstechniek

Vrij van waterhoofd- en dwerggroei gen 

Ter dekking bij Stal fan de Kadyk

Stokmaat: 1.66 meter

keuringsklaarmaken

ibop | wedstrijdsport

beleren | opfok

Stal fan de kadyk V.O.F.

Kadijk 14

8464 VK, Sint Johannesga  

Tsjalling de Boer: (06) 522 760 70

info@stalfandekadyk.nl

www.stalfandekadyk.nl
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WEDSTRIJDPRAAT DRESSUUR EN MENNEN

Holtrop hynders
Yn dizze selde klasse stiene ek 
twa hynders oan de start fan ien 

en deselde fokker. Hank H. (h: 

Doaitsen 420) en Riekkelt H.  (h: 

Wopke 403) binne yn Baaium te 

wrâld kommen, by Feike en Ypie 

Holtrop. Hank H. wurdt riden 

troch Heleen Jonkman, Willem 

Joëzer de Jong hat plak nommen 

yn it seal fan de elegante Riekkelt 

H. Dizze lêste kombinaasje 

mocht ek de Z1-finale fan de 
Yndoorkampioenskippen riden. 

Sy scoorden in persintaazje fan 

61,728 en behellen it sânde plak. 

Finalisten

Yn de striid om de prizen yn de 

klasse L2, is Willemke van der Bij 

mei Tetse fan Bloemhof (h: Tsjalle 

454) kreas tredde wurden mei 

in score fan 67,833. Dizze rún 

is fan de broers Freddy en Jaco 

Bloemhof út Boalsert. Ludo van 

der Weide (31 jier) mei Margje 

O. siet Willemke van der Bij op 

de hielen mei in persintaazje 

fan 66,667 (4e plak). Margje O. 

is in dochter fan de krekt lynt 

ferstoarne hynst Jisse 433. Plak 

njoggen wie foar Wendy Okkema 

mei Stal Okkema’s Tjalling (h: 

Thorben 466). Kenna Bakker 

behelle it 14e plak mei Wybren-

dochter Tjalda. 

In klasse heger wie Diana Postma 

mei Alke-soan Sipke van de 

Westrfriezenhof M1-finalist, sy 
einige as trettjinde mei 60,333%. 
Dit jier hopet Diana Sipke yn de 

Z1 te starten. “Sels soe ik it hiel 

aardicn fine om te sjen hoe fier 
wy komme kinne yn de sport, 

mar je witte nea hoe it rint. Ik 
genietsje no fan dit noflike Fryske 
hynder en alles wat op myn paad 

komt”, fertelt Diana.   
Wendy Okkema behelle mei Stal 

Okkema’s Picard (h: Thorben 466) 

60,667 % en it alfde plak yn de 

M2. 

Talintfolle hynders
Rianne Okkema út Britswert 

hat twa talintfolle hynders foar 
dressuer mei Stal Okkema’s 

Wietse (h. Michiel 442) en 

Stal Okkema’s Ulbe (h: Wimer 

461). Tidens de KNHS Fryske 
Yndoorkampioenskippen op 

freed 8 febrewaris 2019 behelle 

Rianne mei beide hynders in 

tredde plak. Yn de klasse B mocht 

se Wietse op it tredde plak 

opstelle, sy krigen 69,333% foar 

harren proef. Mei Wimer-soan 

Ulbe wie der brûns yn de L1 mei 

65,583%. 

“Ulbe (stamboeknamme: Ulbe 

M.N.) is in 5-jierrige stjerrún. 
Wy diene mei oan de Fryske 

Kampioenskippen 2018 yn 

Harich, wêr’t wy it 4e plak 

behellen. Dêrtroch hiene 

wy ús ek selektearre foar de 

Nederlânske kampioenskippen 
yn Ermelo, wy hearden by de 

top 11 fan ús groep. Tidens it 

Alrako Kampioenskip 2018 yn 

Ermelo hawwe wy ús bêst dien 

yn it kâlde waar want Ulbe hat 

in super ynstelling. Trea Mulder 

Dolsma hat my mei goede 

begelieding taret foar it Alrako 

Kampioenskip. Wy hellen in 

moaie score fan 6367%, wat ús 

reserve kampioen B makke.”, 
fertelt Rianne. Mei beide hynders 

hat Rianne it dit jier tige bêst 
dien. Jildau Hart wûn mei Stal 

Okkema’s Yeske (h: Michiel 442) 

de KNHS kampioenskipstitel 
2019 klasse B. No meie Jildau en 
Yeske Fryslân fertsjinwurdigje yn 

Ermelo.   

Yn it túch

Túchmerje Jilkjen (h: Tsjalke 397) 

start in twadde sportkarriêre. 

Dit fokprodukt fan Jelle en 

Anneke Bouma wurdt troch 

har eigner Jelle van der 

Weide yn de menklasse L 

útbrocht. De kombinaasje hat 

yn Aldegea in goede sportdei 

hân en 203 en 202 punten en 

fjouwer winstpunten helle. De 
kampioensmerjes Trees van de 

Marne (h: Tsjalle 454) en Talina 

van de Marne (h: Tsjalle 454) fan 

Douwe van Foeken út Boalsert 

wurden troch Pieter Okkema yn 

de mensport (klasse ZZ) útbrocht. 

Rianne Okkema met Stal Okkema’s Wietse (Michiel)

Tekst: Anke Noordmans Foto’s: Johanna Faber

WEDSTRIJDPRAAT DRESSUUR EN MENNEN

Dizze winter hawwe meardere kombinaasjes moaie bûtenritten makke, goeie 
wedstrydresultaten helle, útdaagjende seleksjewedstriden en spannende finales 
en kampioenskippen riden. Dizze kear oandacht foar de kombinaasjes Yde van de 
Noeste Hoeve mei Nadia den Hollander en Stal Okkema’s Wietse mei Rianne Ok-
kema. Ek oandacht foar de prestaasjes fan de hynders en amazones/ruters op de 
KNHS Fryske Yndoorkampioenskippen 2019.

Titelkoarts
De kampioen fan de Friesian Talent Cup 2018-2019  hynsten&runen komt út Wytmarsum. Yde van 
de Noeste Hoeve (h: Hessel 480) is troch syn rydster Nadia den Hollander (25 jier) nei de kampioen-
stitel riden. De grutske eigners fan de jonge hynst binne Pieter en Tiety Okkema. Harren hynst kri-
ge yn de finale fan ‘dé competitie voor driejarige Friese Paarden met dressuuraanleg’ de heechste 
punten mei 78,5. De kombinaasje gong as nûmer twa de finale yn en die der yn de finale noch in 
skepke boppe op. De rastypyske Ype showde yn de ereronde syn talinten mei de stralende Nadia 
yn it seal. 

In fjierde plak yn de Friesian Talent Cup- finale wie der foar Watse P. (h: Hessel 480) mei Miranda 
Venema fan de hear Cees Breimer. In finale plak wie der ek foar SU 2019-hynst Wouter fan Schafer 
(h: Hette 481) mei Willemke van der Bij. Spitigernôch moast it hynder fan Hans Boersma en Willem-
ke van der Bij foar de finale werom lutsen wurden. 
Foar Ytske II van de Westfriezenhof (h: Beart 411) mei Christina Dijkstra wie der by de merjes in fina-
leplak. Fokker en eigner fan Ytske is frou Vriend-Boekschoten út Bakhúzen. 

Sporthynder Rommert 498
Yn de klasse Z1 fan Fryske Yndoorkampioenskippen kaam de stamboek- en sporthynst Rommert 498 (h; 

Norbert 444) fan Pieter en Tiety oan de start. Jacob van der Heide stjoerde de hynst fakkundich troch syn 
proef. De kombinaasje kaam as achtste de finale yn mar yn ‘e priisútrikking krige it duo de fjirde priis.

Links: Yde van de Noeste Hoeve mei grûtske ei-
geners en ridster Nadia den Hollander 
 
Boppe: Ús bestjoerslid Joke Heide mei harren 
mem neist harren fokte Ynskje H. (Mewes x Ulke), 
riden nei in tredde plak yn de FTC foar merjes. 
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Titels, trots en 
tevredenheid

Een mooi paardensportweek-
end tijdens de Horses2fly KFPS 
sportcompetitie van 15 tot 17 
februari jl. 

Vrijdagavond 15 februari wer-
den in de manege De Caprilli te 
Sonnega de eerste kampioen-
slinten van de Horses2fly KFPS 
sportcompetitie uitgedeeld 
aan de menners. In de klasse 
ZZ is Pieter Okkema met zijn 
Rommert 498 (v. Norbert 444) 
kampioen geworden in de klas-
se ZZ. Ria Hettinga mocht Izaak 
fan de Klaster (v. Tjalf 433) als 
eerste opstellen in categorie 
kür op muziek. Door de fraaie 
ZZ proef van de combinatie 
werd de winst binnengehaald. 
In de klasse B was de zesde 
plaats voor Anneke Hettinga 
uit Tjerkwerd met Silke fan 
Maskeboerherne (v. Tsjalle 

454). Ester Reen met Hiske 
van de Fabiennehoeve (v. 
Fabe 348) werd vierde in de 
L, voor Jehannes Bakker met 
Maurits-dochter Minke W. fan 
Dedgum.  

Dressuurkampioenschap
Op zaterdag en zondag was de 
baan van Caprilli manege voor 
de dressuurcombinaties. Twee 
Michiel-nakomelingen kwa-
men goed voor de dag in de B. 
Jildau Hart mocht als tweede 
opstellen met Stal Okkema’s 
Yeske voor stalgenoot Stal 
Okkema’s Wietse met Rianne 
Okkema.  
De L2-kampioensscahpstitel 
kwam op conto van een jonge 
combinatie met al een indruk-
wekkende erelijst. Isabelle 
Vroomans mocht met haar Va-
jen T. Horsea (v. Tymon 456) de 
eretekens in ontvangst nemen. 
Ook de eerste zilveren zweep 
kon zij meenemen naar haar 

Brabantse huis. 
Het zilver van de M1 werd 
door de jury toebedeeld aan 
Afke Weidenaar met MGPNGP 
Maile fan Klaeiterp. Esmée 
Hoogeveen met haar MGPNGP 
Hedwich fan de Greidpleats 
(v. Wopke 403) werd twaalfde 
van dezelfde klasse. Haar zusje 
Amber Hoogeveen werd met 
MGPNGP Nina fan Up to Date 
(v. Anders 451) achtste in de 
M2. 

Gosse Pieter Hellinga had zich 
geselecteerd met Lobke fan de 
Lege Geaën (v. Tsjalle 454) in 
de Z1 en eindigde als negende 
van deze klasse. In de klasse 
ZZ-licht kwam Sietske Brouwer 
met Izaak fan de Klaster in de 
wedstrijd. De Tjalf-zoon kwam 
voor de tweede keer in actie dit 
weekend. De combinatie kreeg 
de vierde plaats zondag. 

Marsja De Vries-Dijkman was 
met Beart-dochter MGPNGP 
Geke fan ‘e Beijemastate op-
permachtig in de PSG en de 
kür op muziek in de lichte tour.  
Voor PSG kreeg de combinatie 
66,765 %, maar voor de kür op 
muziek waren er nog hogere 
cijfer met 71,313 %. Wendy Ok-
kema reed voor de eerste keer 
Michiel 442 in PSG en behaalde 
de zevende plaats in dit zwa-
re geschut. In de Inter I werd 
Wendy Okkema tweede met 
Stal Okkema’s Eos (v. Olgert 
445) en in de LT-kür op muziek 
moest het duo tevreden zijn 
met de derde plaats. Met een 
mooie kür op muziek in de 
Zware Tour won Hennie Roffel 
met Walt 487 (v. Gjalt 426). 

Pieter Okkema, kampioen ZZ mennen tidens de Horses2fly 
KFPS mencompetitie mei Rommert 498

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

Bitgummole, Langestraat 76 

Authentieke woonboerderij met ruime schuur en 
grote tuin rondom

Gaast, Sielânsreed 10 

Landelijk gelegen voormalig melkveebedrijf

Sint Johannesga, Streek 73 

Kop-romp-boerderij en (voormalig) melkveebe-

drijf

Boazum, Makkum 2 

Gemoderniseerde stolpboerderij met stal en 

loods, direct gelegen aan de Middelseeroute

Grou, Leechlan 26 

Zeer goed onderhouden stolpboerderij

Meer informatie: www.brandsma-og.nl
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Tekst: Johanna Faber Foto’s: Johanna Faber
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S V E N  B.  K L A S S E  A PA R T

WEDSTRIJDPRAAT TUIGEN

Sven B. (Wimer) met Sybren Minkema, overall winnaar van de 

Horses2fly KFPS indoor tuigcompetitie

In de wintermaanden staat de 
tuigsport op een beduidend la-
ger pitje dan in de zomermaan-
den. Toch vond er afgelopen 
winter nu voor de derde keer 
een zeer interessante en leuke 
wintercompetitie plaatst voor 
de tuigpaardrijders. Deze Hor-
ses2fly KFPS indoorcompetitie 
bestaat uit een drietal selectie-
wedstrijden in Exloo (tezamen 
met het eindexamen van het 
Centraal Onderzoek), in Hasker-
horne en de derde keer in het 
Groningse Zuidbroek (tijdens 
het twee-weken durende Inter-
national Indoor Concours Hippi-
que). Na deze drie selectiewed-
strijd volgt een finale, welke dit 
jaar op de vrijdag van de heng-
stenkeuring plaatsvond.  De bes-
te twee resultaten van elke deel-
nemer telt mee voor plaatsing 
van de finale. In de mogen de 

beste vier uit elke rubriek starten. 
Net als vorig jaar werd er gere-
den met een groep Young riders, 
een groep voor merries van drie, 
vier of vijf jaar, en twee groepen 
hengsten/ruinen. Deze groep 
werd opgesplitst, waar mogelijk 
zoveel met leeftijdsgenootjes of 
met paarden met ietwat dezelfde 
vorm van ervaring. 

De zesjarige Sven B., een zoon 
van Wimer uit Dahlia Roaske 
Blomke B. (Maurus) was een zeer 
opvallende verschijning tijdens 
al deze selectiewedstrijden. Het 
paard is gefokt bij de familie 
Bosma uit Makkum en nu in ei-
gendom bij Sybren Minkema en 
Jolanda Schreuder uit Friesche-
palen. De hengst mocht zich voor 
het eerst echt in het enkelspan 
laten zien, nadat hij afgelopen 
zomer al succesvol acteerde in 

het dubbelspan voor de sjees 
bij genoemde eigenaren. Sven 
B. blijkt zeer talentvol en viel 
met name op door zijn prach-
tige houding, zijn sterke voor-
beengebruik maar ook door 
zijn goede achterbeengebruik. 
Daarnaast liep hij ook nog eens 
heel mooi stabiel zijn wedstrij-
den door. Sybren was gebrand 
op de totale winst want voor het 
paard zou dit de laatste kans zijn 
vanwege zijn leeftijd. Het lukte 
Sybren goed te doseren en de 
finale winnend af te sluiten. Een 
mooie verdienste, ook voor de 
fokkers!

Wat zeker ook een mooie ver-
dienste is, is het optreden van 
kroonmerrie Silke fan Teakesyl 
(Maurits) die in handen van Hen-
drik Eppinga de rubriek voor 
merrie zeer interessant maakte.  
De welbekende Valentina met 
Henk Hammers aan de leidsels 
bleek diens grootste concurrent 
en versloeg hen in de finale 
van hun rubriek ook. Valentina 
viel vooral op door haar sterke 
achterbeengebruik. Naast het 
debuut van Silke fan Teakesyl 
beleefde Hendrik’s vaste hulp, 
Nina Tuinman ook haar debuut. 
Zij reed met de merrie mee bij 
de Young Riders en straalde veel 
plezier en potentie uit. Tot een 
finaleplaats kwamen ze helaas 
niet. Dit lukten Jelle van der 
Weide en Nadia den Hollander 
wel, maar de 20-jarige Berber 
van der Veer wist met Het Swar-
te Paert Sierd P.J. de rubriek te 
winnen.

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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DE LEAFHAWWER

Yn dizze rubryk in petear mei leden fan ús fokferiening, dy’t in soad passy foar en wille 
en nocht oan harren hynders hawwe. 

Namme: 
Hendrik Spoelstra 
Berop: 
Boerenhulp, chauffeur 
Leeftiid: 
80 jier 
Boargelike stân: 
troud mei Tiety (79) 
Bern: 
3 (Tineke, Willem Auke, Klaas Piet 
Pakesizzers: 
6 
Wenplak: 
Wommels 
Hynders: 
gjin 
Stâlnamme: 
S. 

Hoe is de leafhawwerij foar 
Fryske hynders begûn? 
Hendrik Spoelstra is hikke en tein 

yn Hidaard en dêr ek troud mei 

syn Tiety. It pear hat elkoarren 

troffen op in muzykkonkoers yn 
Wommels. “Troch in ûngemak 

kaam ik thús te sitten. Jelle 
Bouma belle my yn dy tiid op en 
sei dat as ik my ferfeelde dan koe 

ik wol by him komme”, ferteld 
Spoelstra. ‘’By Jelle syn broer, 

Ultsje Bouma, stie in knap twinter 
op yn it lân. Mar it hynder wie 

earst net te keap. In pear wiken 

letter skille Ultsje oer it ferkeapjen 
fan it twinter, mar wy koene it 

net iens wurden oer de priis. Mei 

Jelle hie ik it der oer en dy sei 

dat at ik it hynder net kocht dan 

woe Jelle de merje wol keapje. Ik 

bin gau wêrom riden en ik haw 

Deliaentsje kocht. Ik koe lêze en 

skriuwe mei Deliaentsje, mar se 

wie ek berucht.”. Deliaentsje hat 
by de Spoelstra’s in pear foaltsjes 

krigen en sy hawwe ek efkes mei 
har túcht. “It wie in leaf hynder 

at je har koene”,  follet frou 
Spoelstra oan.

Wannear binne jo lid wurden fan 

de fokferiening? 
“Yn dat selde jier dat wy 

Deliaentsje kochten (1984), 

binne wy daliks lid wurden fan 

de feriening. In jier as njoggen/

tsien haw ik ek lid fan de 

kontaktkommisje west”. Mei syn 
dochter en mei 

pakesizzer Kristyna giet Spoelstra 

graach nei de fokdei en nei 

Faderpaard.

Hoe genietsje jo fan jo hynders?       
“Tegearre te ringriden”, seit it 
pear. “Wy hawwe alles by inoar 

sparre, túch en seas. Earst hat 

Tiety mei in koperen earizer riden, 

letter is by Jaap van der Meulen 
in gouden ien útsocht”, ferteld 
Hendrik Spoelstra grutsk. “Ik sei 

tsjin Hendrik hoe hurder do rydst, 

hoe better ik stekke kin.”, seit 
Tiety Spoelstra. It pear wie tige 
goed op inoar yn spile by de striid 

foar de lêste gouden swipe fan de 

Bondspaarbank yn Boalsert; dizze 

swipe hat in eare plakje yn harren 

wenkeamer krigen. 

Wêr binne jo grutsk op? 
“De fokdei fan 1992 wie in tige 
bêst  jier foar ús. Tietsje S. waard 

op 1a fan har rubryk pleatst en 

letter op de dei ta kampioen fan 
de inters en twinters útroppen. 

Us soan Willem Auke wie de 

foarbringer op de fokdei”, ferteld 
Spoelstra entûsjast. “Tietsje S. 

wie it leafste hynder, dy woe altiid 
foar dy wurkje”, omskriuwt frou 
Spoelstra harren Dirk-merje.

Tietsje en Renske wiene de 

fokmerjes fan de famylje, elk jier 

krigen hja in foaltsje. Troch de 

jierren hinne hat it pear likernôch 

fjiertich hynders fokt. 

Wat stribje jo nei foar de 

takomst? 
“Us lêste hynder, Ulbert-dochter 

Tynke S., stiet no by ús dochter 
Tineke yn Warfstermûne. Sy 

set de fokkerij no troch. De 

13-jierrige Tynke S. hat yn 2018 

in hynstefoalle fan Nane 492 
krigen”, seit Spoelstra. Kristyna 
hat in neikommeling út har pake’s 

fokkery, sy rydt op de sânjierrige 

Markus Hendrik S. (h. Wylster). 

De leafde foar hynders is yn de 

famylje Spoelstra noch mear 

troch jûn want  ek de dochter fan 

Willem Auke sit fol fan hynders.  

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

 

 

 

 

 

Paardenverzekering “De Eendracht” Doniaga e.o. al meer dan 100 jaar: 

 Een paardenverzekering voor ons allemaal. 
 Lage premie, vanaf 3,75% op jaarbasis. 
 Schade uitkering tot 70%. 
 Snelle afhandeling van de schade. 
 Werpverzekering is ook mogelijk. 

Inlichtingen bij de secretaris: H. Eppinga, Oudemirdum, 06-51106695, 
de_eendracht@hotmail.nl of kijk op: www.paarden-verzekering.info  
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De club is opgericht in maart 1995. De 

pioniers waren o.a. Watte Bruinsma, 
Sytse Wind, Jan Bosma en Jelle Bou-

ma. Wietske Agricola zorgde voor de 

“boekhouding”. Er was behoefte aan 
om met elkaar de fokkerij te bespreken 

en ervaringen te delen. Zo werd er ook 

regelmatig na een discussie avond een 
brief naar het stamboek gestuurd om 

meningen te delen of vragen te stellen 

om zo duidelijkheid te krijgen over wat 

er in de groep of keuringen speelde.

Anno 2019 hebben we 13 leden. We or-

ganiseren 3x per jaar een bijeenkomst, 

een veulenbeoordeling gezamenlijk 

met de andere studiegroepen en een 

jaarlijks uitje. 

We hebben altijd een agenda waar 
enkele te bespreken punten op staan. 

Leden kunnen dan ook nog extra agen-

da punten toevoegen.

Deze keer zijn we te gast bij ons lid 

Johan Ludema in Witmarsum.

Willem de Boer is onze voorzitter en 
opent de avond met 3 bosjes bloemen 

voor de fokkers Jan Kruis, Johan Lude-

ma en Klaas Mous vanwege de aan-

wijzing van hun jonge gefokte hengst 

naar het Centraal Onderzoek…...3 uit 1 

studiegroep!
Jacobine Mulckhuyse is nieuw lid en 

stelt zich voor. Waarna we “los” kunnen.

De 1e bijeenkomst is altijd na de HK 
gepland zodat we alle belevenissen 

daarvan uitgebreid met elkaar bespre-

ken. Deze keer was inspecteur Harrie 

Draaijer uitgenodigd om de jonge 

aangewezen hengsten toe te lichten. 

Hij vertelde dat de commissie voor de 

keuring overlegd had om zo in de baan 

minder discussie te krijgen. Ze gaan 

uit van de hoogste fokwaarden, liefst 

vanaf 105 en hoger, Preferent bloed in 

de pedigree en laag verwanten. Ook 

sportaanleg telt mee, alleen wordt 

daar alleen ABFP en IBOP in verwerkt. 

Sportpredicaten tellen dus , heel apart, 

niet mee. Alleen als je dan weer een 

merrie hebt die Prestatie is, wat je door 
je nakomelingen die het Sport predicaat 

bezitten wordt, gaat het wel weer mee-

tellen. Harrie had een Powerpoint-pre-

sentatie waar zowel een stand als 
bewegingsfoto van elke hengst getoond 

werd. Gezamenlijk met de fokwaarden 

en bevindingen van het jurykorps werd 

zo de aanwijzing duidelijk gemaakt. 

Foto’s zijn aangeleverd door Johanna 

Faber, ook lid van de studieclub. Er werd 

ruim aangewezen, 41 hengsten mogen 

door naar het C.O. Zelfs 1 voor de 3e 

keer krijgt nogmaals de kans. Mooi is 

het dat er van 17 verschillende vaders 

zijn aangewezen en er 6 laagverwante 

hengsten bij zijn. Deze verdienden hun 

aanwijzing ook terecht. In juni, juli en 

augustus moeten zij zich tonen onder 

het zadel en krijgen dan advies voor de 

verdere training mee. Als de jury dan al 

ziet dat er iets is wat aandacht ver-

diend wordt dat gelijk met de eigenaar 

gecommuniceerd zodat de training daar 

op aangepast kan worden. Een ieder 

kon vragen stellen en deze werden goed 

uitgelegd. De hengsten zijn nog jong en 

je weet nooit hoe ze zich door ontwik-

kelen. Een op het eerste oog “goede” 
kan tegenvallen en een “mindere” zich 
juist opwaarderen in het werk wat hen 

te wachten staat.

Van Herman Bos kwam de vraag of het 

publiek zaterdags tijdens de HK invloed 
heeft op de jury beoordeling. Dat is ze-

ker niet het geval zegt Harrie. Zou het zo 

zijn dan zou er toch ook eigenlijk géén 
jury meer in de baan hoeven staan als 

het publiek de beslissing neemt.

Harrie zou graag alle oudere hengsten 

in de lange lijnen zien en daar een kam-

pioen uit kiezen. De oudere hengsten 

zijn in de lange lijnen in hun element. 

Aan het touwtje komen ze niet echt 

meer tot hun recht.

Op de vraag; waarom na goedkeuring 

de hengsten niet gewoon bij hun eigen 

leeftijdgenoten ingedeeld worden. Nu 
had je bij de laatste lichting een verschil 
van 3 jaar. Dit is altijd zo geweest is de 
reactie. Maar wie weet komt er veran-

dering.

Ook de Sporthengsten dressuur/tuigen 

en hun eigenaren doe je géén plezier 
met het aan het touwtje lopen. Dat was 

duidelijk te zien. Geef deze hengsten 

een showblokje met elkaar waar ze zich 

kunnen tonen aan het publiek.

Ook zou een presentatie van de jongste 
lichting goedgekeurde hengsten onder 
het zadel of voor de wagen een mooi 

beeld geven hoe deze zich ontwikkelen.

Sinds vorig jaar kun je op de website je 

verkochte paarden niet meer traceren. 

Dit is erg spijtig want je wilt je fokpro-

duct graag volgen. Zo kun je de voor jou 

onbekende eigenaar ook niet benade-

ren om eventueel naar de keuring te 

gaan of om sportgegevens met je te 

delen zodat jouw merrie weer een toe-

gevoegde waarde krijgt. Buitenlanders 

weten vaak niet dat die predicaten voor 

de fokker wel van waarde zijn.

Het buitenland moet beter uitgelegd 

worden dat wanneer een paard drager 

is van dwerg- of waterhoofd factor hoe 

ze daar in de fokkerij mee om moeten 

gaan. Nu wordt er gelijk negatief op 
gereageerd en gaat vaak de verkoop 

niet door. In het verleden waren er ook 

risicoparingen, maar die kun je juist nu 

vermijden.

Al met al een fijne leerzame avond.
Harrie Draaijer wordt bedankt en krijgt 

nog wat lekkers mee.

STUDIECLUBSIn een onlangs gehouden 
redactievergadering is het 
idee ontstaan om studie-
clubs binnen onze fok-
vereniging eens aan het 
woord te laten. Waar hou-
den zij zich mee bezig? 
Hoe verlopen de bijeen-
komsten? Waar hebben ze 
het over? 
Studieclub 1 trapt af.....

Tekst: Janny Bosma
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Hallo allemaal, Mijn naam is Pie-

tie van den Berg, ik ben 22 jaar 
oud en woon samen met Jan 

Wietse de Boer in It Heidenskip. 

In 2018 lid geworden van de fok-

vereniging, zodat ook mijn eigen 

paarden mee kunnen naar de 

fokdagen. De meeste van jullie 

zullen mij al wel kennen, maar 

toch de vraag van het bestuur 

om me even voor te stellen, en 

de vraag: Gebruiker of Fokker? 

Nou.. allebei! Sport en fokkerij 
gaan prima samen, mits je ma-

nagement maar goed is. 

Als 13-jarig meisje ben ik be-

gonnen met rijden op de friese 

paarden van Hendrik Brandsma 

in Wolsum. In 2016 kocht ik 

mijn eerste Fries, de 3-jarige 

stamboek merrie Pietie fan 
Wolsum (Tsjalle x Onne) inmid-

dels M-dressuur. In 2018 kwam 

hier haar volle zus, de 7-jarige 

ster + sport merrie Janneke fan 

Wolsum bij, ze had een hengst-

veulen van Meinte 490 aan de 

voet, die ook mee verhuisde. 

Ik rijd Janneke al vanaf dat ze 

3 is, we gaan binnenkort weer 

los in de Z2-dressuur. Janneke 

fan Wolsum is wel bekend op 

de fokdag in Blauwhuis, in 2013 

werd ze als twenter reserve 

jeugd kampioen. In 2016 won-

nen we het bestgaand rijpaard 

in Blauwhuis.

Daarnaast heb ik de 4-jarige 

Wiepkje fan Klaeiterp (Hessel x 

Lodewijk) in mijn bezit, die elk 

moment haar veulen verwacht 

van Tjebbe 500. En ben ik sinds 

kort eigenaresse van de 2-ja-

rige Dauwine S.G. (Jehannes 

x Jasper) ze komt uit dezelfde 

moeder als de reservekampioen 

merrieveulens CK 2018, een 

leuk avontuur. 

Ik beleer de paarden zelf en 

breng ze dan uit in de sport. 

Jonge paarden opleiden vind ik 

geweldig , van niets naar fijne 
gebruikspaarden, ze zijn alle-

maal weer anders. Naast de 
paarden thuis rijd ik nog Friezen 

bij Sjirk Giliam in Hinnaard en bij 

Freddy Bloemhof in Bolsward

Onze fokvereniging 
verwelkomt jaarlijks 
een aantal nieuwe 
leden. Wij vinden het 
leuk om wat nader 
kennis te maken van 
enkele van deze le-
den. Deze keer laten 
we nieuw lid Pietie 
van den Berg uit It 
Heidenskip aan het 
woord!

P I E T I E  V A N  D E N  B E R G

NIEUW LID

MerskenDe

Stal De Mersken stelt ter dekking:

HENGSTENSHOW

Stal de Mersken
Zaterdag 23 maart 2019 

Familie Age Okkema
De Mersken 6

9248 WR Siegerswoude  (NL)

Jehannes 484 SPORT

Jehannes (Tsjalle x Oepke) 1.68m.

“Tekent voor Kampioenstitels”

www.staldemersken.nl

Yme 507 

N
IEU

W

M +31(0) 650 247 820

info@staldemersken.nl

Tsjalle 454 Preferent SPORT

Tsjalle (Mintse x Brandus) 1.66m. 

“Jongste Preferente hengst ooit!”

Ulbrân 502  

Ulbrân (Reinder x Jacob) 1.68m.

“Kampioen Pavo Cup 2018”

Rommert 498 SPORT 

Rommert (Norbert x Jasper) 1.72m.

“Hengst met een imponerend achterbeen gebruik”

Siert 499

Siert (Dries x Sape) 1.66m.

“Opvallende jeugdige hengst met sterke bewegingen”

Yme (Tsjalle x Bente) 1.65m.

“IJverige hengst die draaft met veel expressie”

Sel l ing  high qual i ty

 fr ies ian horses
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CLINIC 

WWW.NOESTEHOEVE.NL 
Selling high Quality Friesian Horses

Rommert 498

Africhten * IBOP * Keuringen * Handel

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

Trainers en fokkers van KAMPIOENEN

ffFOKKER VAN HET JAAR 2016

Stal “De Noeste Hoeve”
* Training & Hoefsmederij & Handel * 

Tuigen versus dressuur 

Als het aan Susan Bouwman uit 
Nijeveen ligt, is er géén tuigen 
versus dressuur, maar is het een 
‘én-én’ verhaal. “In het eerste jaar 
van de training van een paard 
begin ik met gehoorzaamheid 
en schakelen. Die twee dingen 
moeten er echt goed in zitten. 
Het paard moet zo goed luisteren, 
dan ‘ho’ ook echt ‘ho’ is, ook al 
ontploft er bij wijze van spreke 
een bom achter ons”.  

Met dit gegeven startte allround 
trainer en beoefenaar van de 
paardensport Susan Bouwman 
haar leerzame clinic in manege 
De Oorsprong te Sint Nyk onlangs 
op 8 februari j.l.  De avond werd 
goed bezocht door leden van 
onze fokvereniging. Het geluid liet 
ons deze avond wat in de steek 
waardoor jammer genoeg veel 

zaken ongehoord bleven. Susan 
die met Egberdina’s Lodewijk 
(v. Maurus) eerst zelf onder het 
zadel en ook aangespannen wat 
liet zien ging vervolgens aan 
het werk met Leslie Agricola en 
Brechtsje Gras die elk hun eigen 
paard mee hadden. Vervolgens 
mochten Obe Mous en Meine 
Pietersma hetzelfde doen, maar 
dan met diens eigen paarden 
aangespannen. Elke combinatie 
kreeg afzonderlijk zeer bruikbare 
tips mee om verder te oefenen 
aan onderdelen waar de 
combinaties wat moeite mee 
hadden. 
 
Na afloop kon een ieder in de 
kantine nog even napraten onder 
het genot van een hapje en 
drankje en bleek dit weer tot in de 
late uurtjes te hebben geduurd.



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? 


