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Groep enters 
Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst!

 

 
Colofon 

Us fokferiening is oprjochte op 29 janne-

waris 1952 yn hotel Hanenburg yn Snits. 

 

Earste oprjochters fokferiening 

F.C. Drayer Molkwar 

G. Geerlings Jutryp 

D.P Groenveld Jutryp 

J.M. Jansma  Drylst

 

Ereleden 

Wybren Jorritsma Harich 

Frans Smits  Sondel 

Henk Dijkstra  Workum 

 

Bestjoersgearstalling 

Foarsitter: 
Roelof Bos, Boalsert (06-24773169) 

Twadde foarsitter: 
Hindrik Kuipers, Easterein (0515-331978) 

Skriuwer: 
Joke Heida, Koudum (0514-523776) 

Ponghâlder en websitebehearder: 
Tineke de Haan, Weidum 

Bestjoerslid: 
Obe Mous, Koudum (0514-561611)

 

Redaksjeleden 

Opmaak, skriuwwurk en foto’s: 
Johanna Faber, Skarsterbrêge (0513-413736) 

Oare skriuwers: 
Janny Bosma, Makkum (0515-231012) 

Christina Dijkstra, Sint Nyk (06-11250631) 
Joke Heida, Koudum (0514-523776) 

Anke Noordmans, Wommels (0515-331463)

• Meidielings foar it bestjoer kinne jo 

rjochtsje oan: Joke Heida, Poel 1, 8723 

BX Koudum, info@itfryskehynder.eu
• Adreswizings- of wizings yn adfer-

tinsjes graach stjoere nei: Tineke de 
Haan, ponghalder@itfryskehynder.eu

• Berjochten foar it Meidielingsblêd 

meie jo stjoere nei: Johanna Faber, 

Hollandiastrjitte 3, 8517 HC Skarster-
brêge, redaksje@itfryskehynder.eu

Banknûmer FF: NL05 RABO 0326 1649 87 

Website FF:  www.itfryskehynder.eu

It Meidielingsblêd ferskient trije kear yn it jier

 Agenda 
22-08: Fokdag Sint Nyk 

24-08: Fokdag Blauwhuis 

10-09: Aanleveren hengsten CO 

13-09: Centrale Keuring 

14-09: Centrale Keuring 

12-10: Megastrandrit 

19-10: Eindbeoordeling CO zadel 

16-11: Eindbeoordeling CO aangesp. 

02-12: Start eerste bezichtiging 

06-12: Slotdag eerste bezichtiging 

Nieuwe leden
• H. Noordam, Gaast

• H. Postma, Sexbierum

• N. Elsinga-de Vries, Slappeterp

• Jan-Siebren Duiven, Burgwerd

• Fokke de Boer, Boazum
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5 Voorwoord voorzitter 

7 Notulen ledenvergadering

13 Verslag regioverg. en LR

17 Veulenbeoordelen studieclubs

19 Informatie over fokdag

22 Opgaveformulier fokdag

23 Aangifte middagprogramma

25 In Memoriam

29 Nieuwe leden Contactcom.

35  Nieuw lid, familie Postma

37 Stal ‘fan ‘e Iepene Hikke’

39 Wedstrijdpraat dressuur

42 Wedstrijdpraat tuigen

INHOUD

OPGAVE FOKDAGEN 2019 
Wilt u uw paard laten deelnemen aan onze fok-

dag in Sint Nicolaasga of Blauwhuis? Dan kunt u 
dit paard of veulen tot uiterlijk woensdag 24 juli 
opgeven. Dit kan via www.kfps.nl of via het in-

schrijfformulier elders in dit blad. Bijschrijvingen 
worden niet geaccepteerd. 

Middagprogramma van 
Fokdag Blauwhuis 2019 
 
Het bestuur heeft net als voor-
gaande jaren weer een gevarieerd 
programma bedacht. Het middag-
programma op zaterdag 24 au-
gustus zal ongeveer van 15.00 tot 
17.00 uur duren en bevat onder 
andere de volgende onderdelen:

•  Bestgaand tuigpaard  
(hengsten/ruinen en mer-

ries)

• Bestgaand rijpaard  
(hengsten/ruinen en mer-

ries)

•  Jeugdrubriek
• Open klasse enkelspan
• Tweespan voor de sjees
• Afgewisseld met show’s 

met o.a. 4-tal Nemo’s 
Bern
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VOORWOORD

FF It Fryske Hynder 
Roelof Bos 
Foarsitter

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

Wat is een meerjarenbeleidsplan? 

In een meerjarenbeleidsplan 

wordt beschreven welke beleid 

de komende jaren (in dit geval 

5 jaar) gevoerd gaat worden om 

onze (fok) doelen te realiseren. 

Hiervoor moeten we een 

duidelijke visie hebben over ons 

Friese paard van de toekomst. 

Dit levert omvangrijke discussies, 

echter waar geen discussie over 

bestaat is dat we de “ras” en 

“karakter” eigenschappen niet 

moeten verliezen; dit is immers 

ons handelsmerk, dit is waarom 

onze Fries zo populair is!

Het meerjarenbeleidsplan 

dat voorgesteld is raakt de 

belangrijkste speerpunten, echter 

mist concrete doelen om hier 

sturing aan te kunnen geven. 

Denk hierbij aan de ontwikkeling 

van inteeltpercentages, hoe om 

te gaan met risicoparingen, welke 

stappen in het terugbrengen van 

erfelijke afwijkingen, ontwikkeling 

leden en dekaantallen, groei in 

buitenland, kaderontwikkeling 

etc. Er is dan ook de oproep 

gedaan om het gepresenteerde 

meerjarenbeleidsplan verder te 

concretiseren voor de komende 
najaarsvergaderingen.

Voor nu een prachtig 
keuringsseizoen voor de 

boeg. De eerste keuringen en 

fokdagen zijn alweer geweest, 

nu ruim een maand voor onze 

fokdagen. De voorbereidingen 

zijn daarom alweer in volle gang. 

De contactcommissie is weer bij 

elkaar geweest en de gesprekken 

met de Merke Commissie van 

Blauhus zijn weer aangetrokken. 

Wijzigingen zijn vooral gericht 

op “binding”. Hoe houden we 

fokdagen aantrekkelijk voor 

iedereen, leden, deelnemers en 

toeschouwers. Door nog een 

sterkere binding met elkaar te 

zoeken, houden we hier alle 

vertrouwen in!

Aandacht gaat dit jaar vooral uit 

naar de bodem van ons terrein, 

hoe zorgen we voor zo goed 

mogelijke omstandigheden voor 

de paarden? Tijdig bewateren 

bij droogte is o.a. een mogelijke 

optie. Wij zijn ervan overtuigd dat 
keuringen nog steeds op goede 

grasbanen gehouden kunnen 

worden; wel vergt dit extra 

aandacht! 

Daarnaast gaan we dit jaar met 

zijn allen afsluiten op het terrein 

zelf, waarna iedereen nog na kan 

evalueren onder het genot van 

muziek en een drankje. Tot een 

uur of 7 in de avond gaan we 

er een feestelijke afsluiting van 
maken!

Dit nummer van het 

Meidielingsbled geeft een goed 
overzicht van de komende 

fokdagen. De opgaveformulieren 

van de keuringsrubrieken zijn 

hierin opgenomen, echter 

opgeven via de site van “mijn 

kfps” is wel zo gemakkelijk. Het 

middagprogramma geeft weer 
ruimte voor een aantal mooie 

open rubrieken waar alle leden 

zich voor op kunnen geven. 

Als afsluiter dit jaar weer het 

tweespan voor de sjees! Het 

beloofd weer een mooi spektakel 

te worden.

Iedereen veel leesplezier en 

succes met de voorbereidingen. 

Tot donderdag 22 en zaterdag 24 

augustus!

De vergadermaanden zijn weer achter de rug. Op tal van 

plaatsen is met elkaar gesproken over de richting van het  

Friese paard op lange en korte termijn. Dit jaar heeft het 

KFPS een rondje door het land georganiseerd om te “ho-

ren” wat er onder de leden leeft. Een goed initiatief om zo 

met elkaar in gesprek te zijn. Immers, wij zijn een vereni-

ging, wij zijn er voor onze leden!

M E E R J A R E N B E L E I D S P L A N
Raerd, Snitserdyk 8 
Stolpboerderij met stal. Landelijk wonen met een 
goede verbinding met Leeuwarden, Heerenveen 
en Sneek. 
 
Grou, Leechlan 26 en 26a 
Prachtige en zeer goed onderhouden twee-on-
der-een kap stolpboerderij.

Wergea, Domwier 5 
Stolpboerderij met ligboxenstal, potstal met 
werktuigenberging, mestsilo, sleufsilo’s en perce-
len grasland. Totaal 61 hectare.

Haskerdijken, Sythuzen 4
Woonboerderij voor meerdere doeleinden ge-
schikt op een perceel grond van ca. 6000m2 
 
     Meer informatie: www.brandsma-og.nl
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Afwezig met kennisgeving:  
Onze ereleden Henk Dijkstra en 

de heer Jorritsma. Daarnaast 

Ferry Wolfswinkel, Sabien Zwaga, 

Ids Hellinga, Harrie Draaier, Mar-

jolein Samplonius, Anne de Boer, 

Grytsje van der Zee- Van der 

Wal, Johan en Sigried Veldmeijer, 

Tjitze Bouma, Gerben de Vries en 

Jelte Eppinga. 

Opening 

Voorzitter Roelof Bos opent de 
vergadering en heet iedereen 

welkom op ons inmiddels meer 

dan vertrouwde plekje in de 

Freonskip in Blauhûs. De verga-

dering start een kwartiertje later 
dan gepland, maar dan is ook het 

laatste tafeltje vooraan bezet. 

Een geweldige opkomst dus.  Een 

bijzonder welkom voor ons erelid 

Frans Smit.

Notulen van de ALV van 2018 

Deze zijn gepubliceerd in het 

Meidielingsblêd van juli 2018 

en verder liggen er op de tafels 

enkele exemplaren. Hierover zijn 

geen opmerkingen. De notulen 

worden hiermee vastgesteld. 

Mededelingen

Komende Hengstenshows 2019:

- Sint Nyk, 16 maart
- Stal de Mersken, Siegerswoude, 23 maart

- Van Manen, Ede, 29 maart

- De Nieuwe Heuvel, Lunteren, 22 april 
- Harich, Gaasterland, 6 april 

- Bosma, Kollumerzwaag, 27 april 

Verder geen ingekomen stukken

Financieel verslag penningmeester 

Dit is het eerste jaar van onze 

nieuwe penningmeester Tineke 

de Haan. Ze kan gelijk meedede-

len dat er een kleine groei zit in 

het aantal leden. Per 31-12-2018 

staat de teller op 399. Dit is het 

niveau van 2015.

De inkomsten: Naast de contri-
butie zijn er ook de opbrengsten 
van de sponsoring van de fok-

dagen en de advertenties in het 
Meidielingsblêd. Het inkomsten 

niveau is gelijk aan de voorgaan-

de 3 jaren. Nieuw is de Rabobank 
sponsoractie, deze heeft € 170,- 
opgebracht doordat er 34 leden 

op onze Fokferiening gestemd 

hebben. Volgend jaar willen we 

weer aan deze actie meedoen. 

De uitgaven; de Fokdei is onze 

grootste kostenpost. Een nieuwe 

kostenpost is de dressuurclinic. 

Het jaar 2018 wordt afgesloten 

met een positief resultaat van  
€ 4.000,-. De voorzitter komt met 
een korte toelichting over de 
gezonde financiële situatie. 

De kascommissie

De kascommissie, bestaande uit 

Jacobine Mulckhuyse en Siebren 

de Vries, heeft de controle van 
2018 uitgevoerd en  de cijfers 

goedgekeurd. Jacobine geeft een 
korte toelichting: “Op de cent 
precies. De rekenmeesters van 

ons kabinet in Den Haag kunnen 

hier een mooi voorbeeld aan 

nemen”. De heer Hessel Bouma 

merkt op dat er niet meer dan 

€ 12.000,- aan saldo moet zijn, 
anders lopen we kans op een 

afdracht aan de belastingdienst. 
De voorzitter geeft aan dat het 
onze aandacht heeft. Een beetje 
reserve moet er wel zijn, omdat 

er altijd kans is op onvoorziene 
kosten van de Fokdagen. We 

zijn afhankelijk van het weer en 
dat kan de nodige kosten met 

zich meebrengen. Denk aan de 

bodem in Blauhûs. Voor dit soort 

kosten kunnen we voorzieningen 

aanbrengen. Er komen verder 

geen vragen uit de zaal. De zaal 

gaat akkoord met de boeken van 

2018. 

Dit jaar neemt Siebren de Vries 

afscheid van de kascommissie. 

Hij wordt bedankt voor zijn bij-

drage en ontvangt bloemen van 

Roelof. Herman Bos neemt zijn 

plek het komende jaar in, reserve 

is Henk Ebbinge.

De begroting van 2019
Uit de begroting van 2018 blijkt 
dat de sponsoring en de adver-

tenties meer geld hebben opge-

leverd. In de begroting van 2019 
gaan we ervan uit dat de inkom-

sten van de sponsoring en de 

advertenties op hetzelfde niveau 
blijven als die van 2018. Voor de 

uitgaven trekken we iets meer 

geld uit voor de bodem van onze 

Fokdag in Blauhus. 

Jan Wietse de Boer vraagt zich 

af waarom de vergaderkosten 

zijn verdubbeld. Tineke legt uit 

dat de werkelijke kosten al een 

aantal jaren niet in de pas lopen 

met de begroting. Daarom is 
deze post aangepast van € 500 
naar € 900.
Verder zijn er geen vragen en 

opmerkingen. De voorzitter 
bedankt onze nieuwe penning-

meester Tineke de Haan en 

merkt op dat we het komende 

jaar met veel vertrouwen tege-

moet zien. 

N O T U L E N  A LV  1 5  M A A R T  2 0 1 9

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Jaarverslag 2018

Deze is opgenomen in het Mei-

dielingsblêd van maart 2019. 

Aan de hand van een PowerPoint 

presentatie doet Joke verslag 
van het succesvolle jaar 2018. 

Familie Jelle Bouma wordt in het 

zonnetje gezet door de voorzit-

ter vanwege het verkrijgen van 

een goedgekeurde dekhengst, 

Wardy 509, welke nu mede-ei-

gendom is van Hendrik Eppinga. 

 

De hengst Teun 505; daar willen 

we toch even bij stil staan. Hans 
de Vries en Tjalling de Boer zijn 

samen dit avontuur begonnen. 

Helaas heeft Hans de goedkeu-

ring van deze hengst zelf niet 

meer mogen meemaken. We 

willen Tjalling toch in het zonne-

tje zetten, ook omdat hij nauw 
bij onze fokvereniging betrokken 

is. 

 

Hindrik Kuiper is fokker van het 

jaar geworden. Wederom een 

fokker afkomstig uit onze Fok-

feriening die deze titel behaalt. 
Kenmerkend voor Hindrik: Zijn 

enthousiasme, zijn zakelijkheid, 

zijn sociale vaardigheden en het 

stukje gezelligheid dat hij met 

zich meebrengt. Onze voorzitter 
heeft veel bewondering voor 
hoe hij vanuit zijn hobby en met 

lef deze titel heeft binnenge-

haald. 

Jurre 495 is voor de 3e keer Al-

gemeen Kampioen van de Heng-

stenkeuring geworden. Het duo 

Jelmer Chardon en Henk Deinum 

wordt ook in het zonnetje gezet. 

Henk, troTse fokker van een 

geweldig goed paard en Jelmer, 

verantwoordelijk voor het goede 

management rond deze hengst. 

Ze krijgen uit handen van onze 

voorzitter een “passend” ca-

deau. 

Bestuurszaken & Commissies:
Bestuur: 

Joke Heida heeft er 5 jaren be-

stuur op zitten en stelt zich voor 
een nieuwe periode beschikbaar. 

Ze wordt voor een nieuwe ter-

mijn van 5 jaar herkozen. 

Contactcommissie:

Dit jaar geen wisselingen, maar 

we hebben ervoor gekozen om 

de contactcommissie te verster-

ken met: Jelte Eppinga, Grytsje 

van der Zee-Van der Wal en

Janneke Hoekstra-Bootsma. 

Meidielingsblêd:

De redactie wordt door de 
voorzitter in het zonnetje gezet. 
Iedere keer weten ze er weer een 

geweldig blad van te maken.  

 

De Fokdagen

In 2019 vinden onze fokdagen 

plaats op 22 en 24 augustus. 

Ook het afgelopen jaar hebben 

we een aantal zaken geëvalueerd 
met zowel de Merke- als de Con-

tactcommissie. Er worden altijd 
wel een paar kleine punten aan 

het licht gebracht. 

Het grootste punt dat we toch 

wel willen benoemen, is de 

ondergrond. We willen goede 

banen, zodat het paard zich goed 

kan laten zien. Hoe, dat hebben 

we nog niet helder. Dat hangt 

vooral af van de omstandigheden 

in aanloop naar de fokdagen. 

Mochten er ideeën zijn, dan 
staan wij hier altijd open voor. 
Pieter Okkema vraagt waar wij 

aan denken. Roelof geeft aan dat 
we hierin afhankelijk zijn van wat 
het weer in de periode voor de 

keuring gaat doen. Scheuren in 

de keuringsbaan zouden gevuld 

kunnen worden met zand, maar 

misschien is het natmaken van 

de banen dit jaar ook wel vol-

doende.

Jaap Boersma vraagt of dit punt 

ook besproken is in De Twaalf 

(gezamenlijk overleg van alle 

fokverenigingen). Roelof was bij 

dit overleg aanwezig.  Vanuit de 

inspectie heeft een zandbaan 
de voorkeur, maar ze gaan hier 

verder niet in sturen. Er is afge-

sproken dat het bij de fokvereni-

ging zelf ligt om hier invulling aan 

te geven. 

Een tweede punt: Wij willen de 

totale afsluiting van de fokdagen 
bij het veld houden met een 

feestelijk tintje. 
Enkele leden willen graag een 

leuk feest koppelen aan de 

fokdagen. In overleg met de 

contact- en MerkeCommissie 

zal bekeken worden hoe we 

hier verder invulling aan kunnen 

geven. 

KFPS – fokkerijzaken

Er zijn 2 punten: 

Het Meerjarenbeleidsplan en

het vertrek van Jacques Verkerk 

(Manager keuring en opleiding). 

Met de komst van Jacques 

Verkerk in 2018 zou het kader 

verder versterkt worden. Begin 

2019 is Jacques echter weer 

vertrokken. De voorzitter leest 
een toelichting voor die afkom-

stig is van het KFPS-bestuur. Er 
zou onvoldoende chemie zijn. 

Na het eerste halfjaar heeft er 
een evaluatie plaatsgevonden 
waaruit blijkt dat de samenwer-

king moeizaam verliep. Dit door 

gebrek aan wederzijds begrip, 

acceptatie, waardering en door 
een verschil van inzicht. Men zat 

niet op één lijn en hierdoor heeft 
Jacques zijn vertrek aangekon-

digd. Tijdens de regiovergadering 

zal verder gesproken worden 

over het versterken van het ka-

der en hoe hier verder invulling 

aan gegeven moet worden.
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Het Meerjarenbeleidsplan: Om 

dit te maken wordt er een rondje 

land gemaakt om met de le-

den in gesprek te gaan, o.a. op 

27 maart in Drachten. Punten 

die onder meer aan bod zullen 

komen:

Past het huidige Fokdoel nog?

Hoe ziet de hengstenkeuring er 

in de toekomst uit? 

De positie van de Fokvereniging, 
verbinding verbeteren. Identiteit 
en autonomiteit. 

De matrix, hoe gaan we hier mee 

om?

Cultuur, welke kernwaarden?

Het kader zelf, hoe wordt deze in 

de toekomst verder versterkt?

De voorzitter verzoekt de leden 
die mee willen praten over het 

KFPS-beleid, naar de regioverga-

dering te komen. 

Rondvraag:
Janny Bosma wil graag zien wie 

de eigenaren zijn van hun fok-

producten. Dit heeft te maken 
met de privacywet. Janny haar 

voorstel is om de leden te vragen 

of de fokker toestemming  kan 

krijgen deze gegevens in te zien. 

De heer T. Bouma wil graag meer 

duidelijkheid wat betreft de 
fokmerries, en dan met name 

de hengstenmoeders. De eigen-

schappen (o.a. karakter) van 

deze paarden moeten beter in 

kaart worden gebracht. 

Verder wil de heer T. Bouma 

graag dat de hengsteninspectie 
niet ieder jaar door dezelfde 

persoon uitgevoerd wordt, maar 

dat de inspectieleden onderling 
rouleren.

Jelle van der Weijde: Sportpre-

dicaat wordt niet meegenomen 

in het preferentschap en een 

(slechte) IBOP wel. De fokkerij-

raad is ermee bezig om dit op 

te pakken. Willem de Boer geeft 
als toelichting dat de fokkerij-
raad hier nog niet over uit is. Het 

advies van de voorzitter is om dit 
mee te nemen naar de regio. 

Afsluiting
Spreker Tineke de Haan, van 

EquiLife paardenartsen gaf na
het officiële programma een zeer 
boeiende en interessante pre-

sentatie over de vruchtbaarheid 
en mogelijkheden van embryo’s 

bij paarden.

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

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 * 
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en leuker. Andere kwesties die 
in het meerjarenplan en ook op 

deze regiovergadering werden 

genoemd zijn bijvoorbeeld het 

fokkerijbeleid, de gezondheid 

van het Friese paard, de levens-

duur, het wel of niet belangrijk 

zijn van de sport en de toekomst 

van de fokverenigingen. 

Aan het eind van deze regiover-

gadering werd duidelijk dat onze 

regio vind dat het KFPS meerja-

renbeleidsplan enige concretie 
mist. Doelstellingen zouden hel-

derder met meer cijfers moeten 

zijn. Echter in de basis is het plan 

wel akkoord. 

Andere zaken 
In de regiovergaderingen werden 

door het KFPS een aantal andere 

actuele punten benoemd welke 

de aandacht van het KFPS heb-

ben gehad. de introductie van 
inteeltbestendige totaalindex 

bijvoorbeeld, of de fokwaar-

denschatting van karakter, het 
publiceren van de sportgegevens 

van de Friese paarden op de 

website van het KFPS, het project 

om het KFPS te versterken en het 

introduceren van Phyrso.com. 

Een aantal van deze taken zijn 

inmiddels (deels) afgerond en 

zichtbaar voor de leden. 

De vergadering in Blauwhuis 

werd geleid door Tjitze Bouma. 

Er werd stilgestaan bij het over-
lijden van Durk van der Werf en 

Nanne Osinga. 

De leden werden bijgepraat 

door o.a. Sieneke Mekkes als 

bestuurslid van het KFPS over 

de kaderdag die het stamboek 

onlangs hield. Tijdens deze dag 

komen inspectie, fokkerijraad, 
sportraad, ledenraadsleden enz 

bij elkaar en werd o.a. de cultuur 

binnen het KFPS als gesprekson-

derwerp gevoerd. Hoe gaan we 

met elkaar om, wat is de ge-

dragscode, hoe kunnen we beter 

met elkaar in gesprek gaan en 

blijven. 

Schaap met vijf poten 
Uiteraard is ook het vertrek van 

Jacques Verkerk als manager 

keuringens en opleidingen aan 

de orde geweest. Zijn we terug 

bij af? KFPS vindt van niet en is 

ook niet van plan één en ander 

nu opzij te zetten. Het doel om 
het kader van het KFPS te ver-

sterken en nog  beter te structu-

reren blijft wel overeind. Het vin-

den van de juiste persoon om dit 

te begeleiden is echter nog een 

pittige opgave. De functieom-

schrijvingen blijven wel overeind 

staan, zo laat KFPS weten. Tot die 

tijd neemt Evelien van Kooten 
een deel van de werkzaamheden 

op zich en zal ook Ids Hellinga 

een aantal taken blijven doen. 

Meerjarenbeleidsplan 

De meeste tijd van de verga-

dering gaat op aan het meerja-

renbeleidsplan 2019-2024. Elk 

lid heeft in de vergaderbijlage 
de meerjarenstrategie kunnen 

lezen. Bij monde van Sieneke 

Mekkes laat het KFPS weten dat 

dit plan de grote hoofdlijnen 

weergeeft en dat er in het najaar 
wordt gekeken naar een meerja-

renbegroting. 

Een aantal zaken uit het plan of 

de strategie, het is maar hoe je 

het noemen wilt, zorgden voor 

moeilijke vraagstukken, want hoe 

komt het KFPS aan meer fokkers 

en meer dekkingen. Er is een 

periode geweest dat veel stop-

pende veehouders hun stallen 

ombouwden voor paarden en 

op jaarbasis veel veulens vin-

gen. Deze groep mensen dunt 

uit door leeftijd en wordt niet 
makkelijk aangevuld. Het fokken 

van (Friese)paarden is niet per 

definitie een goedkope hobby of 
beroep, 

Ander vraagstuk...hoe maken 

we keuringen aantrekkelijker 

Op de regiovergaderingen krijgen leden de gelegenheid zichzelf op de hoogte te 

brengen van de huidige actuele zaken die binnen het KFPS leven en waar aan gewerkt 

wordt. Uiteraard zijn deze regiovergaderingen ook de juiste plek om zelf dingen aan te 

kaarten, ter discussie te stellen of om eens met anderen te kunnen sparren. In de maand 

mei worden de voorjaarsvergaderingen gehouden. In ons fokgebied waren deze keer 

ongeveer 25 personen aanwezig. 

Tekst: Johanna Faber

K F P S  M O E T  C O N C R E T E R  Z I J N

REGIO - EN LEDENRAADSVERGADERING

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. 

Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward

  Tel.: 0515-57 26 83 • Mobiel: 06-23917115

info@half-hichtum.nl • www.half-hichtum.nl
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Ledenraadsvergadering 
Zwolle 
Nadat in alle regio’s de zaken zijn 
besproken komen de vertegen-

woordigers van al deze regio’s 

uiteindelijk bij elkaar. Deze keer 

opnieuw weer in Zwolle. Via Sky-

pe worden ook de buitenlandse 

vertegenwoordigers erbij betrok-

ken en krijgen zij ook de kans om 

mee te luisteren, te discussieren 

en te stemmen. 

Ook op de ledenraadsvergade-

ring bleek dat er meer regio’s 

zijn die vinden dat het KFPS 

plan meer concretere en vooral 

meetbaardere zaken zou moe-

ten bedenken. Het KFPS bestuur 

moet meer oplossingen aandra-

gen. Het opgestelde plan is een 

goed handvat maar niet voldoen-

de om duidelijke stappen mee te 

maken.

“Het plan is goed en voorziet 

in veel zaken, er is goed over 

nagedacht, maar we missen de 

oplossingen en de grijpbaarheid. 

Waar is de concrete visie van dit 

bestuur? Hóe gaan we dingen 

aanpakken, druk het eens uit in 

getallen, al is dat alleen al om 

beter te kunnen sturen of bijstu-

ren” zo lieten de ledenraadsle-

den weten. Een mooie voorbeeld 

wat aangedragen werd is de risi-

coparingen. “Stel maar als doel 

dat je dit naar nul wilt brengen. 

Duidelijker kan het niet”. 

Meerjarenbegroting
Het bestuur en de ledenraads-

leden lagen verder ook niet 

helemaal op één lijn als het gaat 

om de meerjarenbegroting. Het 
KFPS bestuur wil eerst weten wat 

de financiële mogelijkheden zijn 
om vervolgens tot uitvoering van 

diverse punten te gaan, terwijl 

leden liever eerst de vraagstuk-

ken en plannen concreter wil 

maken om daar vervolgens een 

haalbaarheidsanalyse op los te 

laten. 

Ondanks enkele verschillen van 

inzicht konden de ledenraadsle-

den zich wel vinden in de punten 

zoals ze opgesteld zijn in het plan 

en werd het uiteindelijk ook wel 

goedgekeurd. Daar moet dan 

nog wel aan toegevoegd worden 

dat het uithoudingsvermogen in 

de sport een punt is wat nog toe-

gevoegd moet gaan worden aan 

het meerjarenplan. In het najaar 

verwacht de ledenraad wel meer 

concreetheid van het bestuur en 

zal ook de meerjarenbegroting 
nadrukkelijk op de agenda staan. 

Duidelijke taal
Ook in andere regio’s is gespro-

ken over het dalende cijfer van 

dekkingen een aantal fokkers. 

Zaken die de komende periode 

meer aandacht krijgen. Een pas-

klaar antwoord is er zeker niet. 

Wat in de ledenraadsvergadering 

ook naar voren kwam is de dui-

delijke roep om informatie. Met 
name nieuwe en jonge leden of 

fokkers kunnen soms door de bo-

men het bos niet meer vinden. In 

duidelijke Jip- en Janneketaal zou 

deze doelgroep geïnformeerd 

moeten worden. Het aanbieden 

van ambassadeurs of maatjes 

zou een goede oplossing zijn. 

Maak deze mensen op een juiste 

manier wegwijs in de fokkerijma-

terie en probeer ze enthousiast 

te houden. Dergelijke zaken 

zouden mooie taken voor fokver-

eniging zijn. 

Voorstellen
Ten aanzien van het voorstel 

tot wijziging van het reglement 

Hengstenkeuring, aangaande 

inleveren van rapporten over 

spermakwaliteit, wat nu tot 15 

mei mag i.p.v. al vóór de tweede 

bezichtiging, ging de ledenraad in 
ruime meerderheid akkoord. 

Betreffende het andere voorstel 
tot wijziging van keuringsre-

glement op verzoek van regio 

Twente-achterhoek, waarin 

werd voorgesteld toe te staan 

dat een paard tweemaal per jaar 

naar een keuring mag (inclusief 

eventueel twee herkeuringen 

daarop), verliep de discussie in 

Zwolle ruimer. In diverse regio’s 

zijn diverse variaties, bemer-
kingen en bezwaren genoemd 

en geconstateerd. Het voorstel 

werd dusdanig gevarieerd en op 

aandringen van het bestuur werd 

gevraagd dit vraagstuk door de 

twaalf fokverenigingen verder 

uit te laten werken en hier in het 

najaar op terug te komen. 

Financien en benoemingen
Over de financiën zijn er geen 
zorgen met name door de goede 

ontvangt van De Stormruiter. 

Onder agendapunt 10, de benoe-

mingen werd gestemd, waarbij 

Henk Minkema na 4 jaar de LR 
zal verlaten en zal worden opge-

volgd door Sjoerd Ruiter. Me-

vrouw Roos en de heer Brinksma 

komen in de tuchtcommissie, Jan 

Raaijmakers verlaat de financiële 
commissie en Gerard Lokhorst 
zal zijn plaats innemen. Verder 

zijn Danielle van Vliet en Johan 

van der Velde vanaf nu officieel 
KFPS juryleden
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www.henswoude.nl

Mees 497
Tymon 456 x Dries 421

Walt 487
Gjalt 426 x Ulke 338

sport
elite 
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AANSPREKENDE VEULENS GETOOND

Van onze verslaggever ter plekke

Studieclub 3 had deze keer onder 

leiding van Ferry Wolfswinkel 

de organisatie voor het jaarlijk-

se veulenbeoordelen op zich 

genomen.  De prachtige pleats  
van fokker van het jaar Hindrik 

Kuiper te Easterein was de plek 

van samenkomst voor de vier 

afdelingen van fokvereniging It 

Fryske Hynder die hier zeer gast-

vrij werden onthaald.  

In totaal werd een achttal veu-

lens gepresenteerd en deskundig 

van commentaar voorzien van 

aspirantjurylid Wieneke Blom, 

bijgestaan door nestor jurylid 

Piet Bergsma. Speaker Jan Wiet-

se de Boer hield de strakke regie 

over het verloop van de avond.

De keuring toonde een boeiende 

variatie aan veulens en imposan-

te merrielijnen. Een kleine greep 

uit het mooie aanbod; Zo had 

ondermeer Jelmer Chardon een 

prachtige combinatie meege-

nomen; het Jurreveulen uit een 

kroonmerrie van Teeuwis, in ei-

gendom van fokker en liefhebber 
Jan Vriend te Zuidermeer. Een 

merrielijn die ontsproten is in 

ons eigen Blauhuuster fokgebied. 

Deze mooie Teeuwisnazaat is 

immers een dochter van Oelkjen, 

vader Tamme, gefokt door Jelle 

Bouma uit Nijland. Uit dit laag 
van stam 8 komt de net goedge-

keurde hengst Wardy 509.  

Ook maakte onder meer het 

Menneveulen van de imposan-

te Harmenmerrie, moeder van 

dekhengst Tymen  503, van Gert 

Dijkhuizen en Margriet Griffioen 
zijn opwachting. En als klap op 
de vuurpijl presenteerde Hindrik 

Kuiper zijn schitterende model-
merrie, vader Tjalbert 460, met 

haar zeer aansprekende Barte-

ledochter  die met haar twee en 

een halve week jong vrolijk door 

de zandbak dartelde en iedereen 

om haar hoefjes wond.  Alle ge-

presenteerde veulens waren zeer 

aansprekend en het was ook niet 

verwonderlijk dat met zoveel 

kwaliteit in de baan, er louter po-

sitief commentaar werd geleverd 
door de “diverse juryleden”. 

Hoe keur je een veulen?

Het keuren van veulens; waar 

let de jury nou op en wat is er 

anders dan bij het keuren van 

de volwassen paarden. Om 

het geheugen weer even op te 

frissen werden de eerste drie 

veulens  beoordeeld en becom-

mentarieerd door de tweekoppi-

ge jury en werd de volgorde van 

beoordelen duidelijk gemaakt. 

Daarna was het de beurt aan de  

studieclubs die via de diverse 

woordvoerders zich bogen over 

rastype, bouw, het beenwerk en 

de beweging.

Het oordeel van sommige ken-

ners was soms kort en krachtig 
want een “bêste fôle is ommers 

in beste fôle”  en waarom zou je 

er dan meer woorden aan vuil 

maken.  Een actueel topic heden 

ten dage is kennisoverdracht van 

de oude gerenommeerde fok-

kers aan het jong aanstormend 

talent. Die moeten nog leren en 

willen wellicht weten waarom 

in dit geval een veulen een goed 

veulen is. Genoeg huiswerk dus 

voor ervaren en minder ervaren 

fokkers voor de volgende samen-

komst in 2020. We kijken er nu al 

naar uit.

Studieclubs fokvereniging It Fryske Hynder tonen boeien-
de variëteit aan fokproducten tijdens het jaarlijkse veu-
lenbeoordelen. 

VEULENBEOORDELEN STUDIECLUBS

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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INFORMATIE OVER FOKDAG
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sterkinderen en legde hiermee 

een fenomenaal fokkerijfun-

dament. Het meest in het oog 

springt uiteraard haar preferen-

te zoon Beart 411. Het was een 

emotioneel moment tijdens de 

hengstenkeuring in 2015 toen 

de al zieke Nanne Osinga werd 
betrokken bij de huldiging van 

Beart 411, die preferent werd 

verklaard. Na Beart 411 volgend 
uit dezelfde lijn de op Setske F. 

ingeteelde Tjalbert 460 en ach-

terkleinzoon Teun 505. Nanne 
Osinga fokt uit deze lijn drie 

kroonmerries, twee modelmer-

ries, vijf preferente merries en 

drie prestatiemerries. Zeven 

fokproducten verwierven het 

sportpredicaat. Maar ook de 

naar ander fokstallen uitge-

zwermde nazaten van Setske F. 

behaalden vele aanspreken re-

sultaten. Zo stond Nanne Osin-

ga aan de basis van de meest 

invloedrijke merrielijn van dit 

moment. Zelf werd hij hier niet 

anders van Zijn bescheidenheid 

bleef hem kenmerken. Nanne 
Osinga maakte twee termijnen 

deel uit van de KFPS Ledenraad, 
vanaf de start van de raad in 

2006. Nanne Osinga is 65 jaar 
geworden. 

 

Tekst: uit Phryso juni 2019

IN MEMORIAM

Nanne Johannes Osinga 
30-12-1953   -   17-05-2019

Op 17 mei is na een lange peri-

ode van ziek zijn Nanne Osinga 
overleden. Nanne Osinga was 
één van de meest succesvolle 

fokkers van de afgelopen decen-

nia. Zijn loopaan als fokker van 

Friese paarden startte in 1987, 

maar kreeg met name vaart na 

de aankoop van de toen vier-

jarige stermerrie Setske F. in 

1993. Deze Feitse 293-dochter, 

gefokt door foeke van der Vel-

de uit Terwispel, kwam via Cor 

Kroeske uit Ede op ‘Lutke Pein-

jum’ nabij het Friese Pingjum. 

Ze groeide hier uit tot een Pre-

ferente Prestatiemmerrie met 

het recordaantal van dertien 

Durk van der Werf 
18-12-1956    -    14-05-2019

Durk werd geboren in Son-
del. Op zijn 8e verhuisde hij 
naar de boerderij op Teakesyl. 
Durk was een familieman, een 
avonturier en een natuur-
mens. Na de HTS kwam hij bij 
de Amerikaanse olie-service 
maatschappij te werken, maar 
het boerenhart bleef kloppen. 
Samen met zijn vrouw Heidi, 
die hij leerde kennen op een 
wereldreis, kwamen ze uitein-
delijk terug op Teakesyl. Daar 
begonnen ze een fokkerij van 
schapen. Hij wilde een vitaal, 
vruchtbaar en bevleesd schaap 
fokken. Als snel kwam ook het 
paardenvirus  en eveneens 
werd hij daarin fanatiek. Na 
zijn beginnerscursus mennen 
besloot hij gealijk al dat hij 
wilde marathonrijden, Eerst 
enkelspan, vervolgens dub-
belspan en zelfs vierpsan.  Net 

als bij de schapen verdiepte 
hij zich in de fokkerij. Ditmaal 
it Fryske Hynder. Een droom 
kwam uit toen het hem lukte 
om een dekhengst te fokken, 
Markus 491. 

Durk van der Werf fokte een 
flinke schare Friese paarden. 
Zoals gezegd is de meest 
in het oog springende, de 
hengst Markus 491. Uit stam 
122 met grootmoeder Wel-
moed fan Teakesyl (v. Krist 
358) en moeder Jildau fan 
Teakesyl (v. Onne 376) kwa-
men vele successen. Welmoed 
is preferent en Jildou is nu 
preferent en prestatie. Uit 
Jildou komt het welbekende 
ereklasse tuigpaard Christi-
aan (v. Andries 415) , maar 
dus ook Markus 491 en diens 
volle zus kroonmerrie Silke fan 

Teakesyl (v. Maurits 437). Ook 
dochter Gerbrich fan Teakesyl 
(v. Andries 415) liep zich al 
eens goed in de kijker en werk 
ampioen op de fokdag op 
Terschelling. Inmiddels fokt 
Hendrik Eppinga eveneens 
succesvol met Jildou en heeft 
ze dit jaar een veulen van Jurre 
495 aan de voet. 

Toen de gezondheid van Durk 
parten begon te spelen werd 
de paardenstapel afgebouwd. 
Durk vond in schaken een 
nieuwe hobby maar ook kwam 
er interesse in bijen. Fokken 
zat hem in het bloed want na 
een beginnerscursus wilde hij 
al experimenteren met nieuwe 
koninginnen.  
 
(Tekst: familie v/d Werf en 
Johanna Faber)
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Een familie man, paardenlief-

hebber, fokker en vooral een 

fokclub-man. Een man met een 

pracht humor, vol met gedreven-

heid en passie voor het Friese 

paard.

De meesten weten het natuur-

lijk wel het gaat hier om Tjebbe 

Eduard Brandsma die 7 februari 

jongstleden ons moest verlaten.

Voor mij is het altijd al gewoon 
omke Tjebbe, waar ik als kleine 

jonge vaak kwam. Ik mocht altijd 
graag logeren in Blauwhuis op 

de boerderij. Als ik dan kwam lo-

geren was er ‘s avonds altijd tijd 
om samen iets met de paarden 

te doen, zo lang ik me kan herin-

neren 

Een keer kwam het voor dat we 

een  Welsh, voor de eerste keer 

voor de kar moesten zetten.  En 
dat ging er eigenlijk nogal ruig 

aan toe. Het beestje sloeg wel 

zo hard tegen de kar, en wel een 

paar keer,  dat ik dacht we zullen 

er nu wel mee stoppen. Maar 

omke Tjebbe leek er niet anders 

van te worden.  Ik weet nog dat 

hij zei: ”Het beestje moest waar-

schijnlijk eerst even wat energie 

kwijt, nu kunnen we er wel op 

uit”. We gingen de openbare weg 

op, een blok om,  en wel richting 
Abbega. En voor degene die deze 

weg kennen, die weten wel hoe 

dat links en rechts van deze weg 

is. Thuis gekomen hoor ik tante 

nog zeggen: “was dit voor ons 

neefje niet te gevaarlijk” .

Tjebbe was een echte paarden-

liefhebber, hij mocht graag een 
paard op het harde beoordelen. 

Ik zag dat hij dan luisterde dan 

naar het geluid van de stap of 

draf, of deze goed was. Als het 

niet goed was zij hij meestal: 

”No, hy moat der nog wol efkes 
oan lûke”.

Voor de club stond hij elke fok-

dag paraat, stond bij de eerste 

dam om het verkeer te regelen. 

Vanaf  ‘s morgens vroeg, van-

af een uur of 9.30 uur moest 

iedereen zich maar redden, want 

hij wilde ook niks missen van de 

keuring. Vorig jaar was hij nog 

van de partij om te kijken hoe 
mijn paarden het deden.

De positief kritische blik en de 
zuivere analyse die hij dan kon 

maken. En hoe omke nuchter 

tegen de zaken keek, zijn voor 

veel mensen die hem kennen en 

voor mij een groot gemis. Maar 

de lach op mijn gezicht zal altijd 
blijven verschijnen als ik aan hem 

denk. 

(Tekst: Andre Ydema, Wytgaard) 

IN MEMORIAM

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 
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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

Tjebbe Eduard Brandsma  
(Omke Tjebbe) 

20-09-1937     -     07-02-2019)
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zegt Jelte Gerrit en geeft aan dit 
jaar opnieuw voor Wimer 461 te 

hebben gekozen voor Jeltsje E. “De 

fokkerij is het mooiste wat er is. 

Ik heb thuis geen mogelijkheden 

tot het houden van paarden dus 

alles staat bij Hendrik, maar in de 

toekomst zie ik het nog wel gebeu-

ren dat ik zelf ook mogelijkheden 

wil om op grotere schaal te fokken. 

Bij ons in de familie is de fokkerij 

natuurlijk ook een veel besproken 

onderwerp”.

Contactcommissie

Naast zijn werk en het helpen 
van Hendrik is Jelte Gerrit in de 

wintermaanden vaak betrokken 

bij de toneelvereniging. Onlangs 

werd hij door Obe Mous benaderd 

voor hulp in de contactcommissie. 

“Het is voor ons wel een drukke 

periode, dus we moeten nog even 

kijken hoe ik hier precies invulling 

aan kan geven maar ik wil graag 

mijn steentje bijdragen aan de 

fokvereniging. We hebben een 

prachtige fokdag met heel veel 
kwaliteit ingebracht door de leden. 

Dat moet natuurlijk wel gewoon 

doorgaan en daarom kon ik van-

zelfsprekend niet weigeren op het 

verzoek van Obe” zegt Jelte Gerrit 

lachend. 

Jelte Gerrit Eppinga is zeker geen 

onbekend gezicht in de Friese 

paardenwereld. Als jongste broer 

van Hendrik Eppinga en als vaste 

hulp komt men Jelte Gerrit re-

gelmatig in het wit tegen op de 
keurings- of concoursvelden. 

Tot voor kort woonde Jelte Gerrit 

(30) als jongste uit het gezin van 

acht kinderen nog thuis bij vader 

Willem Eppinga in de prachtige 
oude boerderij in Sondel. De boer-

derij waar vader zijn jarenlange 

opgebouwde verzameling agrari-

sche werktuigen heeft gestald in 
een heel gemoedelijk en sfeervol 

Gaasterlands streekmuseum. Nog 
nooit geweest?…..gewoon doen! 

Jelte Gerrit heeft sinds kort zijn 
vleugels uitgeslagen en woont nu 

samen met vriendin Kristianne in 
Nijemirdum. Jelte Gerrit ging in 
Sondel naar de lagere school, naar 

het VMBO in Balk, naar het MBO 

in Sneek en vervolgens naar het 

HBO in Groningen. Ook in Gronin-

gen rondde hij nog een master-

opleiding accountancy af aan de 

universiteit aldaar. Inmiddels is hij 

het werkzame leven ingegaan en 

verdient de kost met het controle-

ren van jaarrekeningen van grote 

bedrijven. Hij is werkzaam bij Ernst 

& Young Accountants in Zwolle 

maar zit grotendeels voor enkele 

weken en soms maanden bij be-

drijven intern samen met collega’s. 

Daar waar Hendrik binnen het 

gezin Eppinga het meest de 

‘paardenman’ is, is Jelte Gerrit 

toch ook behoorlijk besmet met 

het virus. Wat begon als hulpje bij 

het poetsen en voornamelijk werk 

achter de schermen groeide dat de 

laatste jaren steeds wat meer uit. 

Als groom mee naar de tuigwed-

strijden en ook mee als aanjager 

tijdens keuring. Jelte Gerrit had 
ineens het ‘witte pak’ aan. Voor-
alsnog blijft het vooral bij helpen 
want ambitie om bijvoorbeeld zelf 
ook te gaan wedstrijdsporten ziet 

hij nog niet gebeuren. 

Fokkerij

Waar Jelte Gerrit wel veel fana-

tieker in wil worden is de fokkerij. 
Samen met Hendrik heeft hij nu 
fokmerrie Jeltsje E. (v. Mewes) uit 

Willemke E. (v. Andries 415) welke 

op diens beurt weer een dochter 

is van Sietsche E. (v. Fetse 349). Uit 

Jeltsje E. zijn inmiddels twee Alke 

468 nakomelingen geboren, maar 

ook twee nazaten van Markus 491 

en dit jaar een hengstveulen van 

Wimer 461. “Een heel best veulen” 

De contactcommissie is een groep vrijwilligers die het 
bestuur van onze fokvereniging ondersteunt. Voorna-
melijk op het gebied van de fokdag zelf, maar ook wel 
bij de feestavond of andere activiteiten. 
 
In de onlangs gehouden ledenvergadering werden een 
drietal nieuwe personen toegevoerd aan de contact-
commissie. We stellen ze hier even aan u voor!

J E LT E  G E R R I T  E P P I N G A

NIEUW LID CONTACTCOMMISSIE 

 

 

 

 

 

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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ONDERWERP VAN ARTIKEL

Via deze weg wil ik mij even voorstellen als nieuw lid van 

de contactcommissie. Mijn naam is Grytsje van der Zee – 

van der Wal, 32 jaar en we wonen in Abbega. Ik ben werk-

zaam als docente op het Nordwin college te Leeuwarden. 

Hier ben ik momenteel 11 jaar werkzaam als docente bij 

de MBO opleiding paraveterinair.

Ik leerde kort voordat ik het huis 

in Sneek kocht mijn prins met zijn 

koeien kennen. Inderdaad geen 

paarden…..     We besloten in 

april 2016 te gaan samenwonen 

op Pikesyl zodat Koos het 

melkveebedrijf van zijn vader over 

kon nemen. Al erg snel voelde ik 

mij thuis op Pikesyl. Het lijkt toch 

wel een beetje op de Slachtedyk 

in Boazum. In mijn vrije uurtjes 

mag ik Koos graag achter helpen 

met de koeien. Echter blijft daar 
momenteel wel minder tijd voor 
over, door de geboorte van onze 

prachtige zoon Tseard en dochter 
Gerdau. 

Door het overnemen van het 

melkveebedrijf en de geboorte 

van onze kinderen is het er 

nog niet van gekomen om een 

mooie plek voor een aantal 

paarden te maken bij ons thuis. 

Maar dat staat momenteel wel 

bovenaan het lijstje. Daarom 

staan de paarden nog altijd op de 
vertrouwde plek in Boazum waar 

pake Jorrit en beppe Griet ooit 

hun fokkerij begonnen. 

Na het overlijden van pake in 
2014 heb ik samen met mijn 

familie een groot deel van de 

fokkerij overgenomen. Voor 

ons een geweldige kans om een 

fokkerij over te nemen met een 

prachtige basis. We hebben 
ervoor gekozen om verder te 

gaan met de Olof ster nakomeling 

Ryke fan de Slachtedyk uit pake 

zijn grootste trots model en sport 

merrie Dryske fan de Slachtedyk 

(Teunis x Djurre). Uit deze Olof 

merrie heeft pake nog twee ster 

NIEUW LID CONTACTCOMMISSIE

GRY TSJE VAN DER ZEE-VAN DER WAL

Ik ben afkomstig uit het dorpje 
Boazum, waar ik 28 jaar met veel 

plezier heb gewoond. Begin 2015 

besloot ik het vertrouwde Boazum 

in te ruilen voor een koopwoning 

in Sneek. Met de achterliggende 

gedachten om na een aantal jaren 

de stad weer te verlaten om terug 

te keren naar de woonboerderij 

van mijn ouders in Boazum. 

Om daar de fokkerij met Friese 

paarden over te nemen die pake 

Jorrit en beppe Griet destijds zijn 
begonnen onder de naam “Stal 

fan de Slachtedyk”. In mijn vrije 

uren was ik hier namelijk vaak te 

vinden voor het trainen van onze 

Friese paarden. Maar het liep 

allemaal net even iets anders. 

merries gefokt, de momenteel 7 

jarige Reinder merrie Mirke fan de 

Slachtedyk en de 5 jarige Wylster 

merrie Teunke fan de Slachtedyk. 

Dit is voor ons momenteel de 

basis van de fokkerij. Afgelopen 

herfst konden we nog een 4 

jarige Maurits merrie kopen uit 

de moeder van Dryske. Deze kans 

hebben we met beide handen 

aangegrepen. We hopen dat we 

deze merrie dit jaar nog kunnen 

aanbieden voor de keuring.    

Als we bij pake en beppe op 

de boerderij waren ging het 

vaak over de fokkerij. Van jongs 

af aan hebben we dit dus al 

meegekregen en toch blijft het 
fokken lastig. Vooral zonder de 

adviezen van pake. Pake was vaak 

erg kritisch, maar kon het goed 
onderbouwen. Hier hebben we 

veel van geleerd. 

Naast het fokken vinden mijn 
zusje en ik het ontzettend leuk 
om de paarden uit te brengen 

in de dressuur- en mensport. 

Momenteel zijn we wat fanatieker 
in het thuis trainen en fokken in 

plaats van het uitbrengen in de 

sport. Dit omdat we momenteel 

beide in verwachting zijn. We 
hebben er daarom voor gekozen 

om dit jaar drie merries keurings 

klaar te laten maken. Met de 

Reinder en de Wylster merrie 

hopen we op een uitnodiging 

voor de centrale keuring. 

Ik hoefde niet lang na te denken 

toen Hendrik Kuiper mij vroeg 

of ik in de contactcommissie 

wou van de fokvereniging. De 

fokvereniging en vooral de 

prachtige fokdag in Blauwhuis 
is een dag waar voor ons vele 

goede herinneringen liggen. Op 

deze dag denken we altijd even 
extra aan pake Jorrit en aan zijn 

Dryske. Want dankzij hun kunnen 

wij momenteel fokken met een 

prachtige basis. Daarnaast is het 
ontzettend fijn om een bijdrage 
te kunnen leveren aan prachtige 
activiteiten waarin het Friese 
paard centraal staat. Mooier is er 

niet!     
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Janneke is geboren in Franeker 

en is nu woonachtig in Sybranda-

buren. Ze woont hier samen met 

haar man Augustinus en de drie 
kinderen, Jelte, Ytzen en Kjeld. 

Janneke ging altijd samen met 
haar vader Wijtze Bootsma te 

ringrijden en daar kwam ze dan 

ook vaak Augustinus tegen. Op 
een gegeven moment is de vonk 

overgeslagen. Augustinus en Jan-

neke zijn alweer 13 jaar geleden 

getrouwd op de boerenbruiloft 
te Joure. 

In het dagelijkse leven werkt Jan-

neke parttime als verpleegkun-

dige op de afdeling orthopedie 

en traumatologie in het Antonius 

ziekenhuis te Sneek. Daarnaast 

houdt ze zich bezig met haar 

hobby en passie, de Friese 

paarden. Ook zit Janneke in het 

bestuur van het Friese tuigpaard, 

waar ze het ringsteeksecretariaat 

en de shows onder haar hoede 

heeft. Maar niet alleen dit neemt 
ze onder haar hoede. Afgelopen 

jaar was ze samen met Gert van 

Dijkhuizen de grote kracht achter 

het organiseren van Friesians on 

Ice. Voor aankomend jaar zijn er 

al plannen gemaakt en hopen ze 

het volgend jaar nog groter op te 

zetten. 
 

Augustinus werkt als bakker en 
maakt veel nachturen, daardoor 

is er overdag vaak tijd voor de 
paarden. Ook runnen ze nog de 

webshop “goedkope paardende-

kens”.  

 

Op stal staan vele hengsten. Deze 

hengsten zijn allemaal aange-

kocht. Een leuk detail is, dat alle 

hengsten uit onze eigen fok-

vereniging komen. De paarden 

worden het meest gebruikt door 

Augustinus voor de tuigsport. 
Janneke heeft vorig jaar ook 
haar tuiglicentie gehaald. Echter 
wordt haar tuigseizoen nog even 

uitgesteld, want het valt dit jaar 

niet te combineren met Augus-

tinus zijn tuigen. Wie weet, zien 
we volgend jaar ook Janneke in 

de baan. 

Maar de paarden worden niet 

alleen gebruikt voor de tuigsport. 

Samen zitten ze bij de Fryske 
Quadrille en worden de paarden 

gebruikt voor shows, trouw- en 

rouw ritten. Ook zien we steeds 
vaker de paarden in de dressuur-

baan verschijnen met hun vaste 

stalruiter Jelmer Ketelaar. 

 

Maar naast al die hengsten, staat 

er nu sinds kort ook een merrie 

op stal. Janneke fokte met blau-

we Texelaar schapen. Augustinus 
vond dat ze beter met een Fries 

paard kon gaan fokken. Dit jaar 

heeft ze van Augustinus op haar 
verjaardag een drachtige Friese 
merrie gekregen. De merrie is 

een afstammeling van Haitse 

en moeders vader Theunis. Een 

maand terug heeft de merrie een 
gezond hengstenveulen van Ju-

lius op de wereld gebracht, Jelte 

fan de Fiifhoeke. Over de naam is 
nagedacht. “Jelte” naar hun oud-

ste zoon, “Fiif” naar de gezinsle-

den en “Hoeke” van Hoekstra. De 

merrie is nu drachtig gescand van 
Yme. Janneke heeft  de smaak 
te pakken en is dan ook op zoek 

naar nog een leuke fokmerrie.

 

Dat ondertussen de hele familie 

is aangestoken, is wel meer dan 

duidelijk. Alle drie zonen houden 

zich bezig met het mennen. De 

oudste zoon is dan ook al aan het 

aftellen, want als hij 14 wordt 
mag hij met z’n Hackney pony op 

tuigconcours.

 

Het mooiste wat er is, samen 

met je gezin een grote hobby en 

passie delen. 

 

J A N N E K E  H O E K S T R A - B O O T S M A

NIEUW LID CONTACTCOMMISSIE



35M E I D I E L I N G S B L Ê D  JULI 2019

Als dochter van een tuinder en zoon van een veehandelaar zijn we allebeide met 
paarden opgegroeid. Echter door tijd en ruimte gebrek, verhuizing naar de Rand-
stad, is deze liefhebberij in het slob geraakt tot zo’n vijf jaar geleden. Het was al-
tijd blijven kriebelen en we hebben toen twee mooie Friese merries, allebei Onne 
dochters, gekocht bij Pieter Wijbenga en op pensionstal gezet bij Piet Lelieveld 
in Leidschendam. Ze waren zadel- en verkeersmak (dat laatste in Oudwoude, de 
Randstad bleek net iets anders). En om e.e.a. weer op te frissen hebben we les ge-
nomen bij PSC de Dijkgraaf, zowel dressuur als mennen. Dit alles puur recreatief.

Ongeveer twee jaar geleden zijn we terug verhuisd naar Friesland, Sexbierum, 
waar we voldoende ruimte hebben voor onze hobby. We zijn weer lid geworden 
van de Sjaerdema ruiters (Babs was in haar jeugd ook al lid) en hebben ook hier 
de draad weer opgepakt. In onze jeugd hadden we weleens veulens bij de paar-
den en daar zijn we dus ook maar weer mee begonnen en er loopt nu zowel een 
hengstveulen als een merrieveulen (Wimer) bij de paarden in de wei. 

We doen dit alles puur hobbymatig en voor ons plezier, maar omdat we ook graag 
iets willen leren van andere paardenliefhebbers zijn we lid geworden van de fok-
vereniging. Hopelijk kunnen we een zeer bescheiden bijdrage leveren aan het in 
stand houden van het bijzondere Friese paardenras.”

B A B S  E N  H E N D R I K  P O S T M A

NIEUW LID

ek foar al jo (lyts)fee…

• hynders (Ynfo op ús webside)

• skiep 

• geiten

• kninen

• hinnen

• hûnen

• katten

struiguod

• (haksele) strie

• spuonnen

• seachsel

• flaaks

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

feefoer + keunstdonghannel

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

Foer fan Vellinga:

‘Dát giet de goede kant út!’
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Ein ferline jier is Geartsje fan de 

Iepene Hikke troch Bennie van 

Es yn de Lichte Tour út brocht. Yn 
novimber 2018 behelle de kom-

binaasje it fiifde winstpunt en 
fertsjinne de merje it Sport-Elite 

predikaat. Tiid foar in petear 

mei de entûsjaste fokkers. Leny 
Haijtema (54 jier) fertelt oan de 

keukentafel mei passy oer har 

fokprodukten, de hynstekar en 

har eachappels Geartsje fan de 

Iepene Hikke en Trudy fan de 

Iepene Hikke (v. Alke).

Geweldich hynder 
It earste diel fan de oplieding fan 

de njoggen-jierrige Geartsje hat 

Leny sels dien, dêrnei hat Jacob 
van der Heide de leie oer naam. 

”Ik haw altiid leaud yn dit hynder. 
As foaltsje wie sy al sa moai mei 

lange fuotten en it like wol in 
prinseske”. De mem fan Geartsje 

is de stamboek-, preferinte en 

prestaasjemerje Annegje fan 

Meslân (h: Feitse). 

 

“Ferline maaitiid hat de merje 
in skoft frij fan ’e sport west. Yn 
dizze pauzemoanne haw ik in 

protte bûtenritten makke mei 
Geartsje. Ek is de merje ynsemi-

neerd; ik woe graach fokken mei 

Geartsje en haw doe keazen foar 

Jasper 366. Ik bin in leafhawwer 

fan Olof 315 en haw dêrom syn 

ienichst soan brûkt”, ferteld Leny. 
Nei har sportpauze hat Leny 
de Fabe-dochter earst sels wer 

dressuermatich riden mei les fan 
Bennie van Es. Yn in skoftsje fan 
twa moannen hat Bennie dêrnei 

de sportmerje suksesfol útbrocht 
nei dat Sport-Elite predikaat! In 

geweldige prestaasje! 

Neikommelingen
Healwei maaie is it hynstfoaltsje 
Jildert fan de Iepene Hikke ber-

ne. Jildert liket grut en rastypysk. 

Yn 2016 en 2017 hat Geartsje 

merjefoaltsjes fan Jehannes 484 

en Eise 489 brocht, dy beide fer-

kocht binne. Geartsje is neffens 
Leny in geweldich hynder, mei 
‘goed achterbeen gebruik’ en 

Leny wol graach iets modernere 
en sierlikker neikommelingen 

út har fokke. “Foar dit jier is 
de kar fallen op de hynst Yme 

507. Myn man Willem joech de 

trochslachjouende stim, om Yme 
te brûken. Willem hat in goed 

each foar hynders. Hy steunt my, 

longeert de hynders, fuorret mei 

en helpt by it mennen. Myn man 

hat ek de stâlnamme oandroe-

gen: op syn wurk by it slopen fan 

in gebou kaam er dizze namme 

tsjin”. 

Leny’s fokkerij
Leny fokt elk jier ien of twa foalt-
sjes. Sûnt it begjin fan har fokke-

rij, tinkt Leny om it ynteeltper-
sintaazje en it ferwantskip by it 

fokken fan noflike en wurkwillige 
gebrûkshynders. De hynders dy’t 

oan de Weersterweg yn Wûns 

berne wurden, binne ferneamd 

nei freonen en famyljeleden. Sa 

binne der ek hynders ferneamd 

nei de bern fan it pear; Klaas, 

Geartsje en Jouke. 

Neist Geartsje (stam 28) stean 
yn Wûns ek hynders út stam 34. 
Ut Estelle van de Strubbehof (h: 

Doeke) rinne noch twinter Elza 

van de Iepene Hikke (h: Alwin) en 

inter Hilda van de Iepene Hikke 

(h: Thorben) by hûs. 

Estelle rint as in 
reade tried troch 

myn libben 

“doe’t ik begûn mei it bemiddel-

jen fan hynders, bin ik benadere 

om de merje te ferkeapjen. In 

pear jier letter waard ik freege 
om de nije eigners te helpen 

by de hynstekar: ik haw Dries 

Tekst: Anke Noorsmans Foto: Johanna Faber

In protte fokferienigingsleden bringe harren hynders út yn ‘e dressuer 

en harren hynders behelje it sportpredikaat, mar inkele hynders wurde 

Sport-Elite. Yn ús fokgebiet stiet sa’n bysûndere sportmerje, de stjer- en 

sport-elite Fabe-dochter Geartsje fan de Iepene Hikke fan de famylje 

Haijtema-Reidsma út Wûns.  

G R U T S K  O P  H A R  T O P P E R K E  G E A R T S J E  FA N  D E  I E P E N E  H I K K E

INTERVIEW

oandroegen. Doe’t de relaasje 

fan de minsken út gong, mocht 
ik Estelle wer ferkeapje en haw 

har oan Marie Westland (fan 

famyljebedriuw Old Amster-

dam) ferkocht. Njoggen jier 
lyn is Estelle Leny’s fokmerje 
wurden, Marie Westland hat 

Ymkje fan Dedgum (h: Olof, m: 

Annegje fan Meslân) oerkocht 

as rydhynder. Spitigernôch 

is Estelle novimber 2018 fer-

stoarn”. Estelle is de mem fan 

sportmerje Trudy fan de Iepene 

Hikke (h: Alke 468) en Sintraal 

Undersyk-hynst 2019 Willem E. 

fan de Iepene Hikke (h: Thor-

ben 466). Ria Hettinga bringt 

stjermerje Trudy yn de klasse 

ZZ mennen út yn de ‘KFPS Hor-

ses2fly Sportcompetitie’.  Age 

en Marieke Okkema binne de 

eigners fan de Thorben-hynst. 

“Willem is in grutte hynst, ik 

bin tige bliid dat Age en Marie-

ke Willem de tiid gunt hawwe”. 

Yn de Horsefood Dressuurta-

lent yn Tolbert yn maart dit 

jier, wie der in finaleplak foar 

De Merskens Willem mei Ma-

rieke Okkema. 

Fokprodukten fan Leny hawwe 
harren thús fûn oer de hiele 
wrâld, fan Indonesië, Afrika 
oant Chili en yn Zweden, Noor-

wegen, Engeland en Canada. 

Dizze fokster hâldt kontakt mei 

keapers en folgt  harren hyn-

ders. Leny hat in lytse fokkerij, 
it giet net om kwantiteit, wol 

om de kwaliteit.  

Bennie van Es op Geartsje fan ‘e Iepene Hikke tidens de Eurpeeske Kamioenskippen yn Haskerhoarne 2018
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W E D S T R I J D P R A AT

Sportpaard
Begin mei behaalde Pieter Ok-

kema met Uzes prijzen en 186 

& 185,5 punten in het men-

nen ZZ-dressuur in Harich. De 

Aarnold-sterzoon Uzes van de 

Noeste Hoeve uit Elza Maaike 
v.d. Noeste Hoeve (v. Norbert 
444) is inmiddels in het bezit van 

het felbegeerde sportpredicaat. 

In de dressuur is Uzes met Nadia 
den Hollander in het zadel op het 

moment L2 geklasseerd. 

Mendebuut 

Op 12 mei jongstleden  in Ha-

rich beleefde Hinke Atsma uit 

Uitwellingerga haar dressuur-

debuut op een menwedstrijd 

met haar dertienjarige stam-

boekmerrie Trude M. (v. Ol-

rik 383). Vaak gaat Hinke als 

groom mee op dressuurwed-

strijden met Iris Seefat met 

Nanke Trude A. (v. Dries 421). 
Nu was Hinke zelf de rijdster en 
helpt Fimmy Schreur-Bouma 

haar.  Trude wordt door Hinke 

voor een tuigwedstrijd, rond-

je door de kegelbaan en voor 

ringrijderijen ingespannen, op 

wedstrijd gaan is een nieuwe 

uitdaging. “Op it Heamielcon-

cours yn Boalsert haw wy in 

twadde poging dyn op ‘e wed-

striid, we koene no netjes rûn 

komme. Yn Harich wie se wat 

te sterk en entûsjast, no koe 

ik wat fijner ride”.  Trude loopt 
ook wel in het span met Tsjuk-

jen van Fimmy Schreur. Nanke 
Trude A. is een zevenjarige na-

komeling van Trude. Iris Seefat 

komt met rastypische Nan-

ke uit in de klasse M1. Vorig 

jaar had Trude Fonger-doch-

ter Hanneke Trude A. aan de 

voet. Uit dezelfde combinatie 
komt ook de vierjarige Willem 

Germs A. 

Tekst: Anke Noordmans

De één rijdt al jaren wedstrijden met één of meer paarden en de andere 
is aan het begin van zijn of haar wedstrijd carrière. Alle wedstrijdrijders 
hebben een gemeenschappelijk deler, samen met je paard je uiterste 
best doen om het hoogste resultaat voor die dag te behalen.

WEDSTRIJDPRAAT MENNEN EN DRESSUUR

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!!!

Beginnende sportmerrie
In de wedstrijdbaan op het 

‘Heamielconcours’ te Bolsward 

kwam Elbrich Slob met de 

Friese merrie Yfke aan de 
start. Deze vierjarige Bartele-

dochter is gefokt door Carla 

Postma uit Exmorra. “Doe’t 

ik Elbrich op Yfke yn de 
wedstriidbaan ride seach, krige 

ik it der waarm fan. Yfke is myn 
earste sels fokte stjermerje”, 

verteld Carla enthousiast. De 

combinatie kreeg in de klasse 
L1 twee keer 182 punten van 
de desbetreffende jury’s. Beide 
winstpunten worden door 

Elbrich en Carla enthousiast op 

het concoursterrein gevierd. 

Vorig jaar is de jeugdige Yfke fan 
Hiske’s Hiem op onze fokdag in 

Blauwhuis ster verklaard met een 
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tweede premie. Na de keuring 
is de kersverse stermerrie 

gekocht door Geert Douwe 

Slob en zijn dochter Elbrich 

Slob uit Wommels. Yfke kan 

misschien wel in de leer bij 

haar stalmaatje, ster- en  

sportmerrie Miranda v.d. Olde 

Mette Moatte (v. Beart 411). 

Moeder van Yfke fan Hiske ’s 

Hiem is stermerrie Fardou G. 

uit stam 30. Fardou is een iets 

wat sensibele en rastypische 

tienjarige dochter van Beart 

411. Het eerste veulen van 

Fardou is de sterhengst Vigo 

fan Hiske’s Hiem (h: Bartele 

472). Enter Iris fan Hiske’s 

Hiem (v. Jurre 495) en twenter 

Fayén fan Hiske’s Hiem (v. 

Eise 489), zijn beide nog 

van Carla en lopen beide in 

de weide. Dit jaar heeft de 

merrie een merrieveulen 

van Tiede 501 (v. Alwin 469) 

gekregen en inmiddels is de 

merrie drachtig van Teun 505 

(v. Bartele 472). Tevens loopt 

er bij de woonboerderij in 

Exmorra nog een  Friese ruin, 

Carla is bezig zijn training op 

te pakken.  

Twee ijzers in het vuur 
Op het Bolswarder 

concoursterrein presteerde 

Christina Dijkstra haar twee 

paarden erg goed. Met 

de zevenjarige kroon- en 

sportmerrie Margje O. (v. Jisse 

433) werd Christina eerste 

met 62,647 % en tweede met 

63,088 % in de Z1. In de klasse 

Z2 behaalde de amazone 

met de achtjarige Jort O. (v. 

Maurits 437) een tweede prijs 

met 62,353 punten en een 

tweede plaats met 64,118 

punten.  

WEDSTRIJDPRAAT MENNEN EN DRESSUUR

Yfke fan Hiske’s Hiem (Bartele 472 x Beart 411)

Nadia den Hollander Fries 
kampioen 

In het eerste weekend van 

juli werden in Harich de 

Friese kampioenschappen 

dressuur gehouden. Nadia 
den Hollander werd hier 

op knappe wijze kampi-

oen in de klasse L1 met 
de vierjarige Yde van de 

Noeste Hoeve (v. Hessel 
480). Met dit paard won 

Nadia afgelopen winter 
ook al de Friesian Talent 

Cup. 

Bijzonder is verder dat 

Nadia zich met Yde in-

middels ook heeft mogen 
toevoegen aan het prach-

tige project MGPNGP! Een 
dikke felicitatie voor hen. 

Op het FK werd Margriet 

Koopmans met Ide K.W. 

kampioen in het ZZ-licht 

en wist Astrid de Bruin 

met Nicol fan it Leechlân 
dit te doen in het Z1, met 

Thea Dijkstra met Poker 

van Autofarm op plaats 

twee in deze klasse. Maile 

fan Klaeiterp, fokproduct 

van wijlen Hans de Vries 

werd kampioen in de 

klasse M2 en hier werd 

Wendy Okkema reserve-

kampioen met Twix v.d. 

Terpen.  

Nadia den Hollander met Yde van de 
Noeste Hoeve op FK  
(foto: Ingrid Truijens)
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Het outdoor tuigseizoen is op dit moment in volle gang. 
We zijn bezig met de aanloop naar een paar prachtige 
kampioenschappen. Er zijn echter ook al een paar 
kampioenschappen geweest. Eentje daarvan is het 
kampioenschap klavertje drie in Dokkum. Met vijf kandidaten 
werd dit kampioenschap gestart en was het uiteindelijk Feike 
Holtrop uit Baaium die met zijn good-old Egberth van de 
Zonschate (v. Jasper 366) als voorpaard en zijn span bestaande 
uit Bettina H. (v. Hinne 427) en Hessel fan ‘e Stjelpdyk (v. Andries 
415) de concurrentie voorbleef.

F E I K E  H O LT R O P  K A M P I O E N Voor Feike Holtrop was dit niet 

de eerste keer dat hij deze titel 
pakte. In 2017 slaagde hij hier 

ook in, ook met dezelfde drie 

paarden. Vorig jaar werd hij 

reservekampioen in deze discipli-

ne, ook weer met dezelfde drie 

paarden. Het rijden van een kla-

vertje drie en het winnen van het 

kampioenschap is voor Holtrop 

geen uitgelezen zaak: “Jo moatte 
wol in bytsje gelok ha”. Zorgen 

dat het voorpaard recht voor het 

span blijft lopen is zo ongeveer 
prioriteit nummer 1 tijdens deze 
rubrieken. Als die niet standvas-

tig en voldoende voorwaarts is 
het verkeken. Egberth van de 

Zonschate is al behoorlijk op 

leeftijd en kent het spelletje als 
geen ander. Hij is een betrouw-

bare factor in het geheel en 

straalde ontzettend veel blijheid 
uit. De totale ontspanning die 

de  combinatie liet zien gaf bij 
de juryleden de doorslag. Udo 

de Haan, die ook over een heel 

netjes drietal beschikte en zich 

eveneens kwaliteitsvol presen-

teerde moest het afleggen op het 
ontspannen beeld van Holtrop. 

Frits de Jong en Peter van Veen-

en vielen buiten de prijzen. Age 

Okkema verliet het wedstrijdveld 

ietsje eerder dan gepland. 

Blauwhuis-tintje
Het kampioenschap tweespan-

nen regionaal werd halverwe-

ge juni op het fraaie outdoor 

tuigconcours in Exloo verreden. 

Ook hier deed Feike Holtrop 

mee, evenals Pieter Okkema. 

De overige spannen waren van 

Albert Minkema uit Houtigehage 
en Susan Bouwman uit Nijeveen.
Hoewel Holtrop en Okkema erg 

hun best deden was het toch Al-

bert Minkema die met Melle van 

de Lits (v. Wimer 461) en Zafirah 
van de Lits (v. Hessel 480) wist 

te winnen. Leuk om te weten 
dat deze Melle, stamboeknaam 

Melcher fan de Pikestjelp de 

bekende Oelkjen van Jelle Bou-

ma als overgrootmoeder heeft. 
Ook zijn spangenootje Zafirah 
van de Lits, stamboeknaam 
Zafirah v.d. Sânpole heeft een 
‘Blauwhuis-randje’ daar ze gefokt 

is door Jan Wietse de Boer uit It 

Heidenskip. 

Nadia den Hollander kampioen 

Het regionale kampioenschap 

in de damesklasse vond begin 

juli plaats op Hippisch Holtrijk 

in Grolloo. Een prachtig regio-

naal concours met een achttal 
kanshebbers op de titel. Het was 
echter al snel duidelijk dat Nadia 
den Hollander met Joce Femke 

van de Noeste Hoeve (v. Tjalle 
454) zich het mooist liet zien, 

met de meeste harmonie. Dit 

leverde haar de titel op!

KFPS-nieuwelingencompetitie 

Elk jaar is het weer nieuwsgierig 

om te zien wat de nieuwe aan-

was in de tuigsport is. In deze 

competitie is er dit jaar eentje 
die wel heel erg opvalt en inmid-

dels geen onbekende meer is. 

Sven B! Deze nazaat van Wimer 

461 komt uit Dahlia Roaske 

Blomke B. en zoals u weet ge-

fokt door de familie Bosma uit 

Makkum. Een prachtig en vooral 
getalenteerd paard waar Sybren 

Minkema en Jolanda Schreuder 

ongetwijfeld nog veel mooie 

momenten mee zullen beleven. 

Door een blessure van Sybren 

heeft Sven nu een aantal wed-

strijden moeten missen, maar 

binnenkort zal hij wel weer op de 

wedstrijden komen.

In deze klasse ook de net al ge-

noemde Zafirah van de Lits met 
Albert Minkema, maar ook Pieter 

Okkema met zijn eigen gefokte 

Rommert 498 (v. Norbert 44). 
Zal ik wel of zal ik niet? Met die 

gedachten speelde de familie Ok-

kema nog wat ,maar in Bennkom 

was daar dan de eerste start van 

de hengst voor de sjees. Vervol-

gens ook in Dokkum. Een week 

later, op die zo voorspelde warme 

zaterdag, waar alle hitteprotocol-
len tevoorschijn werden gehaald, 

wist Rommet 498 zich bijzonder 

fraai te laten zien. Hij liep een 

wedstrijd zoals hij dat nog niet 

eerder had gedaan. Zijn front was 

verhevener en in beweging was 

hij constanter. “Ik heb de laatste 

tijd extra getraind op zijn front” 
liet Pieter direct na de rubriek 

weten, genietend van zijn eerste 

overwinning met Rommert 498. 

Het geeft een boost en vertrou-

wen om verder te gaan.

Ook Age Okkema heeft in Tjabe 
van de Demro Stables (v. Tsjalle 

454) een mooi competitiepaard. 
Eentje die ook erg imponeert in 

front en voorbeengebruik. Hij zou 

achter nog ietsje sterker mogen 

worden. Net als Tjibbe P.J. (v. 
Bartele 472) die in handen van 

Udo de Haan aan zijn loopbaan 

als tuigpaard is begonnen. 

Jelle en Mechteld van der Kooi 

zijn ook dit jaar weer veelvuldig 

van de partij en hebben in Sy-

bren fan Bokkum (v. Jisse 433) en 

Tjitte (v. Andries 415) een twee-

tal nieuwe paarden mee, waar 

ze rustig en gecontroleerd mee 
starten. In Xander (v. Haitse 425) 

hebben ze een ervarenere troef in 

handen die zich steeds meer in de 

kijker rijd. Hij maakte dit jaar de 

overstap naar de ereklasse en kan 

daar in de top goed meekomen. 

In de damesklasse nog beter zelfs 

en heeft Mechteld al op de eerste 
plaats gestaan. 

Tekst en foto’s: Johanna Faber
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