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Nieuw ledenraadslid 

ferry wolfswinkel

30

Vanwege de overstap van Roelof Bos van 
ledenraad naar bestuur is de vacante 
ledenraadszetel inmiddels ingenomen 
door ons lid Ferry Wolfswinkel.  
In dit blad maakt u nader kennis met 
hem.
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Us fokferiening is oprjochte op 29 jannewaris 1952 yn 
hotel Hanenburg yn Snits

Earste oprjochters fokferiening 
F.C. Drayer, Molkwar 
G. Geerligs, Jutryp 
D.P. Groeneveld, 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 Kuiper, Easterein (06-15512609) 
Skriuwer: Joke Heida, Koudum (06-10740315) 
Ponghâlder: Tineke de Haan, Weidum (06-30510258) 
Bestjoerslid: Obe Mous, Koudum (06-83388321)

Redaksjeleden 
Haadredaksje/foto’s en webstekbeheer: 
Johanna Faber, Skarsterbrêge (06-27118465) 
Oare skriuwers: 
Janny Bosma, Makkum (06-53935559) 
Christina Dijkstra, St. Nyk (06-11250631) 
Anke Noordmans, Wommels (06-13059890) 
 
Meidielings foar it besjoer kinne jo rjochtsje oan: 
Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum 
Info@itfryskehynder.eu

Adreswizings of wizings yn adfertinsjes graach stjoere nei: 
Tineke de Haan, ponghalder@itfryskehynder.eu
 
Berjochten foar it Meidielingsblêd meie jo stjoere nei: 
Johanna Faber, Hollandiastrjitte 3, 8517 HC  Skarsterbrêge 
redaksje@itfryskehynder.eu

Banknûmer fokferiening: NL05 RABO 0326 1659 87 
Webstek fokferiening: www.itfryskehynder.eu

It Meidielingsblêd ferskient trije kear yn it jier 

Op 77-jarige leeftijd overleed 13 oktober 
j.l. de heer Willem Eppinga uit Sondel. Een 
markante man, met een groot hart voor 
zijn gezin en de veehouderij. Het verza-
melen van antiek, het geloof, het Friese 
paard.....we gedenken hem in deze editie 
van ons blad. 

Paarden uit het weiland of de stal halen 
en meer gebruiken. Dat is de insteek van 
het project ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ . 
Kleine fokkers/eigenaren en ruiters/ama-
zones die met elkaar gematched worden 
om een paard te beleren of te berijden. 

in memoriam 

willem eppinga
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Diederik B. (Jehannes x Rindert)  
van Abe Brandsma uit Witmarsum 

is al helemaal in de kerststemming

3
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verandering
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met de tijd mee moet en 
een verenigingsstructuur 
moet hebben die bij de tijd 
past. Wat helpt ons om een 
toekomstbestendige vereniging 
te houden waarin we enerzijds 
kunnen genieten en ons 
anderzijds “veilig” kunnen voelen? 
Het begint bij met elkaar praten 
en naar elkaar luisteren, het 
begint bij ons eigen gedrag…

Deze editie, dit jaar een 
kerstnummer, net even anders. 
Met trots kunnen we terugkijken 
op de net ingeschreven hengsten 
Beant 517 en Dedmer 519, beide 
gefokt in ons fokgebied. In dit 
nummer de verhalen achter deze 
hengsten. Daarnaast genoeg 
artikelen voor rond en tijdens de 
kerstdagen!

Namens fokvereniging It Fryske 
Hynder, iedereen fijne feestdagen 
en voorspoedig 2021 gewenst!

tijd” en “met de tijd meegaan”. Dit 
geldt ook voor onze vereniging 
om een mooie toekomst te 
houden en te kunnen blijven 
genieten van ons Friese paard. 
Want hier draait het toch allemaal 
om, dat we allemaal gewoon 
kunnen genieten van onze 
paarden!

Afgelopen jaar is het KFPS op 
bestuurlijk vlak door een diep 
dal gegaan. Een discutabel 
besluit van de HKJ heeft geleidt 
tot het wegvallen van draagvlak. 
Ledenraad en bestuur heeft 
geprobeerd uit deze discussie 
te komen terwijl het iedereen 
(inspectie, jury, leden, kantoor 
KFPS, etc.) aangaat. Als men er 
dan niet meer uitkomt gaat het 
mis. De discussie duurt te lang, 
er wordt onvoldoende met elkaar 
gepraat en onvoldoende naar 
elkaar geluisterd. Met als gevolg 
dat er, KFPS onwaardig, personen 
worden beschadigd. Dit is niet de 
manier om te veranderen…

We zijn het allemaal eens, dit 
mag niet weer gebeuren! Ook 
hier geldt dat de vereniging 

Roelof Bos 

voorzitter 

2020, een bijzonder jaar in vele 
opzichten. Ten eerste natuurlijk 
het Coronavirus dat ons allemaal 
in de greep heeft. Met in eerste 
plaats natuurlijk het persoonlijk 
leed dat veel mensen hierdoor 
ervaren. Door ziek te zijn of 
dierbaren te verliezen. Ook heeft 
dit economisch een grote impact, 
sommigen varen er wel bij, maar 
velen hebben er last van. We 
moeten ons aanpassen in een 
veranderende tijd, ook wij als 
verenging…

Verandering in vele opzichten. 
Soms omdat we gewoon niet 
anders kunnen, maar meestal 
omdat het beter is om met 
de tijd mee te gaan. Neem 
bijvoorbeeld het besturen van 
een vereniging. Dit jaar missen we 
onze bijeenkomsten om ideeën, 
meningen en voorstellen met 
elkaar te bespreken. Zeker in de 
moeilijke periode die het KFPS 
dit jaar doormaakt is dit een 
groot gemis. We zullen ons dan 
ook meer moeten inspannen om 
elkaar ook via andere wegen te 
vinden.

Het gebruik van enquêtes zien we 
op het moment toenemen. Een 
prima wijze om meningen op tafel 
te krijgen, maar waar we wel met 
het juiste oog naar moeten kijken! 
Neem als voorbeeld de enquête 
over de locatiekeuringen, die 
door een kwart van de eigenaren 
die dit jaar een paard ter keuring 
aanboden, ingevuld is. Dit geeft 
een goed beeld van de ervaring 
van deze inzenders van paarden, 
maar niet van leden die zonder 
paard naar de keuring gaan. Het 
krijgen van informatie op een 
keuring, het op tal zetten van de 
paarden en het praatje onderling 
wordt gemist. En dit is ook 
fokkerij!

Er is een gezegde van de “tijd zal 
ons leren”. Met andere woorden, 
we zullen ons “aanpassen aan de 
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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

Africhten 
 IBOP 

 Handel
 hoefsmederij

t r a i n e r s  e n  f o k k e r s  v a n  k a m p i o e n e n

Stal "de noeste hoeve"

Pieter en Tiety Okkema - G. Japiksweg 20 - 8748 CM  WITMARSUM - FRIESLAND 

Pieter: +31(0)615510146 - Tiety: +31(0)651855279

Fokkers van het jaar 2016

Stal Kuperus
Uw adres voor....

TRAININGSSTAL - BELEREN -  IN- & VERKOOP PAARDEN

Erik Kuperus 
Boegen 12 
8567 JC  Oudemirdum 
Mobiel: 06 31 36 68 70

ekuperus93@gmail.com

Locatiekeuring versus fokdag

nu minder makkelijk vergelijken.  
Ook de macht die trainingsstallen 
hiermee lijken te hebben wordt 
niet altijd als positief ervaren. 
Wat als je nu gewoon zelf je paard 
wilt voorbrengen, of dat wilt laten 
doen door een trainer die niet bij 
de grotere stallen is betrokken?
 
Livestream 
Een ander bijzonder fijne 
bijkomstigheid is de livestream 
die bij veel keuringen is gedaan. 
Niet bij alle keuringen, maar 
de meeste wel. Vanuit de hele 
wereld werd dit erg gewaardeerd. 
Helaas was het niet altijd 
mogelijk een kwaliteitsvolle live 
verbinding te maken, maar dit 
had vooral te maken met wifi/
internetverbindingen die in de 
ene regio simpelweg wat beter 
voor elkaar zijn dan bij een andere. 
Hier valt de cameramensen 
noch de trainingsstallen iets te 
verwijten. De kwaliteit van het 
beeldmateriaal was wel goed bij 
het terugkijken van de opgenomen  
keuring. 

Keuringsseizoen 2020 
kenmerkt zich vooral door de 
locatiekeuringen en het ontbreken 
van fokdagen. We zitten in de 
nadagen van dit jaar en richten, 
voor zover dat mogelijk is, onze 
blik op het nieuwe jaar. Wat staat 
ons te wachten? Wat willen de 
leden van het KFPS?

Positief 
Middels een enquête hebben 
KFPS leden onlangs hun mening 
kunnen geven. Daaruit is 
duidelijk naar voren gekomen 
dat locatiekeuringen bij 
trainingsstallen goed zijn bevallen. 
Voordelige zaken zoals; rust, 
veiligheid, bekende omgeving 
voor de paarden, geen extra 
reisbewegingen werden vooral als 
positieve punten genoemd. 
 
Macht van trainingsstallen 
Kritische punten op de 
locatiekeuringen zijn er uiteraard 
ook. Zo is het niet mogelijk 
geweest voor de paarden om in 
een groep te stappen. Men kon 

Tekst: en foto: Johanna Faber

Gezelligheid 
En dan de fokdagen. Deze dagen 
werden over het algemeen toch 
het meest gemist. Het persoonlijke 
contact, de gezelligheid, het 
makkelijkere handel doen, het 
kunnen vergelijken van de paarden 
en ook het kunnen bekijken van 
het beste fokmateriaal van een 
regio in kampioensringen. 
 
Ditzelfde geldt voor de Centrale 
Keuring. Ook hiervan werd 
aangegeven dat het moet 
blijven. Het aanwijzen van 
Kroon- en Modelpredicaten ziet 
een aantal fokkers/eigenaren 
toch ook liever centraal. 
Vooral om een ieder gelijke 
kansen te  geven en dezelfde 
keuringsomstandigheden te 
kunnen bieden.

Na één seizoen locatiekeuringen 
met livestream lijkt het erop dat 
het KFPS kan voortborduren op het 
concept, maar zullen fokdagen 
en de CK toch nog wel een vast 
gegeven op de agenda’s blijven.

Locatiekeuringen versus stamboekkeuringen



De Plattelandsmakelaar

voor dorp en platteland

Plattelandsmakelaar
Henriëtte Meinsma  ●  Tel. 06-20320838

de

Deze makelaardij is onderverdeeld in :
mijnWoonboerderij.nl 

voor aan- en verkoopbemiddeling van woonboerderijen, zorgboerderijen en paardenobjecten

mijnStreekwoning.nl 
voor aan- en verkoopbemiddeling van mooie objecten binnen- en buiten  

de bebouwde kom in landelijk gebied

Agrimakelaardij 
voor aan- en verkoopbemiddeling van vrijkomende agrarische bedrijven, 

cultuurgrond en manegebedrijven
 

Ook verzorgen wij taxaties van agrarisch-, landelijk- en hippisch onroerend goed.
Voor o.a.  aan- en verkoop, financiering of rente aanpassing, staking bedrijf en erfbelasting

Ik kom graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek

gecertificeerd en gespecialiseerd 
op het platteland

Henriëtte Meinsma

tel: 06-20320838

info@plattelandsmakelaar.nl

plattelandsmakelaar.nl
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IN MEMORIAM  Willem Eppinga

Op 13 oktober 2020 overleed Willem 
Eppinga uit Sondel. Hij mocht 77 
jaar worden. Eppinga werd op 14 
augustus 1943 geboren. Hij groeide 
op in Sondel, op Eppinga Sate. Het 
boerenbedrijf was al sinds 1880 in 
familiebezit en Willem boerde er 
zelf ook vele jaren met grote inzet. 
Hij trouwde met Ali, een vrouw van 
Gelderse komaf. Samen kregen ze 
acht kinderen en er volgden ook 
kleinkinderen. Ali overleed al vroeg en 
Eppinga kwam alleen te staan voor de 
zorg van het gezin en het bedrijf. Toch 
bleef hij positief en zorgde voor hulp. 

Nadat zoon Jacobus de veehouderij 
overnam en op kleine afstand 
van het ouderljk bedrijf een heel 
nieuw onderkomen voor gezin en 
veehouderijbedrijf neer liet zetten zag 
vader Willem zijn kans schoon zijn oh 
zo geliefde verzameling antiek verder 
uit te breiden en tentoon te stellen 
op Eppinga Sate . In 2011 realiseerde 

hij Het Gaasterlands streekmuseum. 
Als klein jongetje was Eppinga al een 
verzamelaar van divers materiaal, 
met name zaken aangaande het 
boerenleven hadden zijn interesse, 
maar ook bijbels. Zijn museum 
ademt één en al boerenleven, met 
werktuigen van begin vorige eeuw tot 
het heden. Eppinga kon er uren over 
vertellen. Komend in zijn museum kon 
men altijd rekenen op een ‘glaasje 
kwast met koeke’, terwijl Eppinga trots 
vertelde over zijn verzameling.

Eppinga was vooral bij Vereniging Het 
Friese Tuigpaard een bekend gezicht. 
Hij was een fervent liefhebber van 
het ringsteken en dan met name 
de Boerenbruiloft in Joure en de 
Flaeijelfeesten in Nieuwehorne. Het 
eerste paard wat meeliep voor de 
sjees was Ali. Alle paarden die daarna 
meekwamen noemde hij allemaal Ali. 
Samen met dochter Anthonia slaagde 
Eppinga er met enige regelmaat in 

eerste prijzen in de wacht te slepen. 
Soms ging dat ook gepaard met 
mooie gouden of zilveren zwepen. 
Bij winst van een wedstrijd, op welke 
locatie dan ook, kon de plaatselijke 
predikant in diens kerk op de 
eerstvolgende zondag steevast 
rekenen op de komst van Eppinga! 
Ook dochter Willemke of kleindochter 
Anne-Rikst reden wel eens met 
Willem Eppinga mee op de prachtig 
beschilderde sjees van de familie. 
Zoon Hendrik won met deze sjees 
menigmaal kampioenschappen met 
voor merrie Ytsjen van Jelle Bouma. 
Maar ook Sietsche E. (Fetse 349 x 
Obe 314) liep er eens voor en won in 
2004 het fokmerriekampioenschap, 
gereden door Hendrik Eppinga. 
Sietsche was van vader Eppinga. Een 
man van de fokkerij was hij niet. Zijn 
merrie kwam bij zwager Siemen Smink 
onder de hengst en later ging hij naar 
zoon Hendrik. Zelf maakte hij daar 
weinig studie van. 

Foto’s van oktober 2011 toen de ringrijders van Vereniging Het Friese Tuigpaard een bezoek brachten aan het museum van Willem Eppinga 
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Het Friese paard had in de jaren 50 en 60 een flink gevecht met de opkomende mechanisatie. In 
de eerste paar jaarverslagen sinds de oprichting van onze fokvereniging (1952) valt dan ook te 
lezen dat het destijds zittende bestuur van onze fokvereniging de strijd om de ‘greideboeren’ met 
de importeurs van landbouwmachines moest aangaan.

Uit de oude doos 

DE STRIJD OM.....

Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward

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

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

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. 

Men probeert boeren (en dus vaak 
eigen leden van onze fokverenging) 
te overtuigen dat paarden voor het 

landbouwwerk nog steeds het beste zijn en 
zeker minder investeringskosten zullen hebben. 
Ook de overtuiging dat de paarden vooral in natte 
nazomers veel bruikbaarder zouden zijn dan 
tractoren sterkte hen in hun overtuigingskracht.

Maar de strijd ging niet alleen over de 
boeren maar ook over de jongeren. Uit het 
jaarverslag van 1953 komt de volgende tekst:

“Omdat de hengstenkeuring hier te Sneek 
was, is de officiële hengstenmonstering 
achterwege gebleven. Dit is niet aan te 

bevelen want men treft hier op zo’n gewone 
dinsdagmarkt een heel ander publiek dan op 
de hengstenkeuring, waar feitelijk alleen de 
fokkers komen. Zo’n monstering is eigenlijk 
de hengsten bij de mensen brengen die 

anders niet bij de hengsten zouden zijn 
gekomen. Het is net de kunst om die boeren 
en dan vooral de jongeren te inspireren 
ook mee te doen. We moeten niet vergeten 
dat van de kant van de importeurs alles 
op alles gezet zal worden om de jongeren 
voor zich te winnen en het is dan ook zaak 
voor ons, de fokkerij en het paardengebruik 
bij de landbouwondernemers de nodige 
aandacht te geven. Vooral door het versturen 
van uitnodigingen aan scholen, over onze 
fokdagen, keuringen en verrichtingsdagen 

U begrijpt dat een deel van de zorgen 
van toen, namelijk het interesseren van 
jongeren voor de fokkerij zo’n kleine 

zeventig jaar later nog steeds een zorg van alle 
dag is en momenteel ook weer een onderdeel 
vormt uit het jaarplan van het KFPS en JongKFPS.



Foto’s boven: Beant 517 
Foto links: Lobke fan ‘e Lege Geaën 
Foto rechtsonder: Beant tijdens de Friesian Talent Cup
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Beant fan de Lege Geaën goedgekeurd
Tekst: Janny Bosma 
Foto’s: Nadiah Bruinsma en Johanna Faber

T
hys en Sytske Fopma in Gau hebben altijd vertrouwen 
in hem gehouden. Maar spannend was het zeker! Niet 
alleen of Beant het zou redden, maar ook door de 
corona onzekerheden en het verzetten van datums voor 

de beoordelingsmomenten. Ook werd de test met een week 
verlengd door onenigheid bij het stamboek. Thys en Sytske zijn 
enkele jaren geleden gestopt met de melkveehouderij en Thys 
werkt dus nu “buiten” de deur. En ja dan kun je niet zomaar even 
vrij nemen.

Een goedgekeurde hengst dat hebben ze nu al voor de 4e keer 
meegemaakt, maar deze Beant is bijzonder want dit lijntje heeft 
Thys zelf opgebouwd. De hengsten Tsjerk 328, Maiko 373 en 
Tsjitse 387 waren ook mede in eigendom van de Fopma’s tijdens 
hun goedkeuring.

Het begon voor Thys en Sytske met de aankoop van de 
tweejarige Sander 269-merrie Tamarinda. Zij werd vlot ster en 
bracht in totaal 7x een sternakomelingen waarvan er vier hier 
in Nederland zijn geboren. Ze is jaren geleden naar Amerika 
verkocht en bracht daar ook nog enkele veulens, waaronder 
ook een paar sterren.

Thys gebruikte Folkert 353 bij Tamarinde en kreeg daar de merrie 
Liaukje fan de Lege Geaën van, die het ook uitstekend deed in 
de fokkerrij. Ook zij werd vlot ster en bracht 6 sternakomelingen 
en is dus ook ruimschoots Preferent. Op 17-jarige leeftijd 
dacht Thys: “Ze is nog zo fit en duurzaam, laten we proberen 
of ze ook nog Sport zou kunnen worden”. Ze werd toch altijd 
nog gereden en had er geen moeite mee. Bennie van Es heeft 
haar gereden en ook hij moest toegeven dat het geen klasje 
bejaardengymnastiek werd maar dat ze het nog gemakkelijk 
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aankon en zelfs een Z rubriek 
gewonnen heeft tussen al 
haar andere concurenten. Ze 
werd Sport! Liaukje heeft nog 
steeds haar box bij Thys en 
Sytske.

Van Liaukje zette Thys de 
Gjalt 426 nakomeling Ynskje 
fan de Lege Geaën in voor 
de voortzetting van hun 
fokkerrij. Ze gebruikten Tsjalle 
454 bij haar en dat werd 
Lobke fan de Lege Geaën. 
Daarna werd ze drachtig 
verkocht naar Brazilië. De 
mooie Tsjalle dochter Lobke 
had ook op de keuring gelijk 
succes. Als twenter werd ze 
al reservekampioen enters/
twenters van onze Fokdag 
Blauwhuis. Als driejarige 
vlot ster en na 3 veulens 
gust gehouden om voor het 
Kroonpredicaat te gaan. Zo 
kon ze in die tijd naar het 
sportpredicaat gereden 
worden en in keuringsconditie 
worden gebracht. En ook dat 

ging buitengewoon goed. Ze 
werd vlot sport en ook het 
kroonpredicaat kwam binnen 
bereik, maar werd boven alle 
verwachting in gelijk omgezet 
in het modelpredicaat!! 
Geweldig om ook dat mee te 
mogen maken.

Lobke haar eerste nakomeling 
is de Hessel 480-zoon Beant 
fan de Lege Geaën. Als 
veulen al een royaal type 
met ruime bewegingen. De 
hengstveulens gaan altijd 
in gezamenlijk eigendom 
met Age en Marieke Okkema 
in de opfok. Zij hebben het 
daar prima voor elkaar en 
het is gewoon niet meer zo 
als vroeger. Er moet heel wat 
gebeuren voor je een hengst 
optimaal kunt presenteren. 
Als 2,5 jarige kon Beant de 
jury al bekoren en werd 
aangewezen voor het CO 
2019. Helaas viel toen na het 
zadelexamen het doek voor 
hem ondanks de voldoende 

punten. Daarna werd hij met 
Rianne Kooistra tweede in de 
finale van de Friesian Talent 
Cup op de HK 2020. In de 
zomer tijdens de herkansing 
in Warga werd hij na het 
voorrijden voor de wagen 
weer vlot toegelaten voor het 
CO 2020. Het jaartje extra heeft 
hem goed gedaan. Hij is groot 
en is er nu mooi ingegroeid. 
Het zenuwslopende traject 
kon weer opnieuw 
beginnen. Beant 
slaagde met mooie 
cijfers en werd 
goedgekeurd als 
Beant 517. Het eerste 
fokproduct van Lobke 
werd dus gelijk een 
voltreffer! De tweede 
is de Markus 491 
merrie Famke fan de 
Lege Geaën. Ook zij 
werd afgelopen jaar 
vlot Ster! Voor volgend 
jaar hebben ze een 
Rommert 498 merrie 
uit Lobke voor de 

keuring. Wie weet wordt dat 
al de derde sternakomeling. 
In 2021 verwacht Lobke een 
Teun 505 veulen. Weer mooi 
om naar uit te kijken. In ieder 
geval fokt ze geweldig goed. 

Beant 517 staat in mede 
eigendom van Age en Marieke 
bij hen op “Stal de Mersken” in 
Siegerswoude ter dekking. 

MEIDIELINGSBLÊD
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Foto’s boven: Dedmer fan Klaeiterp 
Foto links: Wealtsje A. 
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Dedmer fan Klaeiterp goedgekeurd
Tekst: Christina Dijkstra 
Foto’s: Johanna Faber

D
edmer fan Klaeiterp is een zoon van Alwin 469, en gaat sinds 
kort door het leven als Dedmer 519. De trotse eigenaren 
Tsjalling en Gerda deden mij een bijzonder verhaal. Dedmer is 
gezamenlijk in eigendom met Erik Kramer. Tsjalling kent Erik 

al zo’n 13 jaar. Toen alles bij de Kadyk nog in opbouw was, kwam Erik 
geregeld langs. Hij interesseerde zich altijd in de ‘paardenwereld’ 
en zo ging hij een aantal keer mee naar de hengstenkeuring in 
Leeuwarden. Een dekhengst leek hem wel wat. Tsjalling had als klein 
kind al die droom, om later een dekhengst te hebben. Hij wou van 
jongs af aan altijd alles er van weten.

Één keer per jaar op verjaardag komen Erik en Tsjalling elkaar sowieso 
tegen. Op de laatste verjaardag spraken ze over het onderwerp, 
om samen het avontuur aan te gaan. De hengsten waren reeds al 
naar Leeuwarden geweest en aangewezen voor de voorrijdagen in 
Ermelo. Zo kwam Dedmer ter sprake. Tsjalling deed het aanbod, om 
mede-eigenaar van deze hengst te worden.

Dedmer werd geboren bij de fokker Hans de Vries. Tsjalling en 
Hans hadden vaak samen de hengsten. Beide hadden ze dezelfde 
droom, een dekhengst. Zo was de goedgekeurde dekhengst Teun 
505 ook in gezamenlijk eigendom. Helaas heeft Hans dit allemaal 
nooit mee mogen maken en overlijd voor de goedkeuring van Teun. 
De paarden die Tsjalling samen met Hans had, had Tsjalling nu 
samen met Bokje de Vries (echtgenote van Hans) en dochters. Zo 
ook Dedmer. Vlak voor de 1e bezichtiging zijn ze om tafel gegaan. 
Toen heeft de familie gezegd, jij had dit met Hans, jij moet hier mee 
door. Ze gaven hem het vertrouwen en gunden hem dit. En zo werd 
Tsjalling eigenaar van Dedmer.

Dedmer was een opvallend veulen. Lang gelijnd, lange benen, lange 
hals, luxe, markeert niets aan. Echter kreeg Dedmer als veulen 
wel een 2e premie, maar dit had zijn redenen. Dedmer heeft als 
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moeder dan ook de bekende 
Wealtsje A. Wealtsje moest 
die dag in Blauwhuis voor de 
keuring. Hans was in die tijd al 
ziek en wou zijn modelmerrie 
graag nog een keer aanbieden 
voor het kampioenschap. Zo 
moest Dedmer die dag ook 
voor de keuring, maar had een 
paar dagen te lang in de box 
gestaan, omdat Wealtsje er 
strak voor moest staan. Dedmer 
heeft alleen maar gebokt en 
gegaloppeerd.

Dedmer komt uit een hele 
interessante lijn. Zijn moeder 
Wealtsje A Model AA (Teeuwis 
389) komt uit Eefje A (Jasper 
366), daarna volgt Lobke A 
Ster Pref (Tsjalling 235) en 
Liesbeth Model Pref (Mark 232). 
Liesbeth komt uit de bekende 
lijn, die opgebouwd is door de 
vader van Bauke de Boer. Daan 
Pootjes van Terschelling, de 

fokker van Wealtsje A heeft 
deze 4 generaties opgebouwd. 
Uit deze stam komen echte 
werkpaarden. Ze werden altijd 
gebruikt voor werk op het land. 
Als een paard niet werkwillig 
genoeg was, werd het paard 
verkocht. Zo is dan ook de hele 
lijn opgebouwd. Nu nog steeds 
worden ze hiervoor gebruikt.

Dedmer deed het in de opfok 
goed. Altijd al een opvallende 
verschijning in de groep. Van 
jongs af aan is hij compleet 
geweest. Als twenter heeft 
Tsjalling hem een keer los gehad 
en liep toen erg opvallend. Uit 
de opfok kwam hij op de Kadyk. 
Hij was luxe en jeugdig. Er was 
zelfs een moment dat Tsjalling 
twijfelde, zou Dedmer niet te 
jeugdig zijn voor het traject? 
Eerst moest hij natuurlijk ster 
worden en konden ze dan altijd 
nog uitstellen. Maar in het werk 

viel hij zo positief op. Hij heeft 
nooit een slechte dag gehad. 
Hij moest natuurlijk nog wel 
ontwikkelen en dat deed hij. Hij 
werd steeds maar beter.

Tsjalling en Gerda stapten het 
traject met veel vertrouwen in. 
Het is een ongecompliceerde 
hengst, goede stap, draf en 
galop. Dedmer heeft de juiste 
instelling en houdt nooit op. 
Natuurlijk ervaarden ze het 
als spannend. Ze hadden toen 
nog meer hengsten in de 
voorrijdagen, waarvan Dedmer 
uiteindelijk overbleef.

Maar aan het einde waren er 
geen twijfels meer. Met de 
kijkdagen in Exloo deed hij het 
altijd goed. Je weet dat hij het 
kan,  maar moest wel heel blijven 
en volhouden. En dat deed hij, 
dus met vol vertrouwen gingen 
we het eindexamen in. 
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Dedmer werd vooral beloond 
om zijn geweldige karakter, 
in omgang en werk. Hij liet 
zich erg makkelijk bewerken 
en werd geroemd door zijn 
atletische vermogen in alle 3 
disciplines. 
Dedmer is daardoor breed 
inzetbaar. Hij heeft veel ras, 
lang gelijnd en hoog benig. 
Hij kan de bewerkbaarheid, 
bewegingstechniek en 
atletisch vermogen verbeteren. 

Het plan is nu om Dedmer 
klaar te maken voor de 
hengstenkeuring. Tsjalling 
traint Dedmer zelf en Kenna 
Bakker rijdt hem onder het 
zadel. Het belangrijkste is, dat 
hij goed in z’n lijf zit en zich blij 
voelt.
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“Only takes a handful of treats to win him over”

Jurre fan ‘e Gaestdyk yn Australë

JURRE FAN ‘E GAESTDYK MAKKET 
GRAND PRIX DEBUUT

Tekst: Anke Noordmans 

Foto’s: Anita Ward en Johanna Faber

In skoftsje lyn lûkt in berjochtsje op Facebook fan in Australyske 
ruter myn oandacht. Ty Zoontjens is grutsk op syn Grand Prix debút 
mei syn Fryske hynst, de Tsjalle-soan Jurre fan ‘e Gaestdyk. Wat in 
prestaasje!!!

Dizze fôleboek stjer Sport-Elite 
AA hynst is fokt troch Linda 
en Gooitsen Wester út stjer- 
en Sport-merje Sterre fan 
Hickaerd (h. Ulke 338). Sterre 
hat sân neikommelingen op de 
wrâld setten, allegear hynsten. 
Op de fôlekeuring krigen fiif 
dêrfan in earste preemje. Op 
de keuring yn 2011 krige Jurre 
as fôle in wol fertsjinne earste 

preemje. De Westers folgje 
Jurre fia Facebook en hawwe 
wol konkakt mei Ty en Erica 
Lock (de eigner) “Wy hawwe 
him as fôle ferkocht oan 
Age. Jurre komt út de earste 
lichting fan heit Tsjalle.  Ik 
wit noch dat hij op wei nei de 
baan rûn te showen. Bytsje de 
oandacht te lûken. Ek Sterre 
hat in super karakter; sy kin it 

Bloed, swit en triennen, mar elke sekonde wurdich!

iene momint fris troch de bak 
fleane en letter rêstich rinne 
mei ús dochter fan 10 jier op 
‘e rêch”, seit Linda. “Sterre is 
no foal fan Wibout 511 en wy 
wolle graach no in merjefôle”. 
Ek Anneke (h. Pier 448) en 
Douwina (h. Eise 489), twa oare 
merjes fan de Westers, binne 
drachtig fan de hynst Wibout  
511 (h. Thorben 466).

De njoggen-jierrige Jurre hat in 
KFPS-deklisinsje foar Australië en 
stiet by Van Gelder-Friesians yn 
Coonatto Station (Súd-Australië). 
“Jurre is yn 2014 ymporteard fia 
stâl de Mersken. Yn 2014 hat Jurre 
in ABFP dien, dêr krige hy 78 punten 
foar de karre en 78 punten ûnder 
it seal. Foarich jier krige Elza van 
Gelder (h. Jurre fan ‘e Gaestdyk) in 
earste preemje op de SA keuring 
en waard sy ek ‘Overall SA Keuring 
Champion’”, ferteld Erica Lock Van 
Gelder fia de chat. Erica is grut 
wurden yn Gelderlân en is foar de 
leafde nei ‘Down Under’ ferhuze. 
Sy hat op har stoeterij meardere 
út Nederlân ymportearde Fryske 
Hynders stean as hân.

Ty hat wol wat bining mei ús lân, 
syn pake komt út Nederlân.  Sawat 
fjouwer jier lyn fregen Erica en 

John Lock oan Ty om Jurre’s 
dressueroplieding te fersoargjen. 
Op dit stuit is de kombinaasje 
drok dwaende de oefeningen 
te konsolidearjen en krêft te 
winnen. Jurre is noch jong, dus it 
is wichtich om him foarsichtich 
op te lieden sa dat hy jierrenlang 
mei kin. Heather Currie is Ty syn 
instructrice. Ek hawwe sy sa no en 
dan les fan ferskate ynstrukteurs 
út hiel Australië en dêrbûten. 
Alexa van Steenis en Michelle 
Hewlett helpen Ty as grooms by de 
wedstriden en binne syn grutte 
fans. “Jurre is hiel spesjaal foar my. 
Jurre is in hiel oanhinklik hynder, 
wat it maklik makket om fereale 
op him te wurden”, neffens Ty. Ty 
fynt alles oan Jurre leuk, fan syn 
knappe uterlik oant syn trainbare 
temperament ûnder it seal en syn 
eigensinnige streekjes.
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           “Just when you believe you’ve reached the end, 
you realise it is only the beginning” 

 
 

It folgjende doel fan de 
kombinaasje is om nei 
yntersteatlike kompetiesjes 
te reizgjen en tusken de oare 
rassen op dizze nasjonale 
eveneminten te stean. Ty 
hopet dan ek harren punten 
te ferbetterjen yn de tiid dat 
sy GrandPrix ride.

“Right now we are focusing 
on consolidating the Grand 
Prix movements and gaining 

Sparen voor uw kind 
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gerust 
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8561 EX Balk

T 0514 - 60 33 60

E info@geertsma.frl

I www.geertsma.frl

strength. Jurre is still 
young, so it is important 
to bring him on slowly in 
order to keep him sound 
for many years to come. My 
regular coach is Heather 
Currie. We ride together 
and se is always giving 
me amazing tips. We also 
have the occasional lessen 
with different instructors 
from around Australia and 
overseas, all that I have 

gained a great deal of 
knowleadge through. Alexa 
Van Steenis and Michelle 
Hewlett both help with 
the grooming of Jurre for 
competitions and are two 
of his biggest fans. I like 
everything about him, from 
his handsome looks, to his 
trainable temperament 
under saddle and his quirky 
little way”, ferteld Ty fia de 
chat. 

TY ZOONTJES OP FACEBOOK:

Jurre fan ‘e Gaestdyk and I have made a proud Grand Prix debut! There are so 
many people I would like to thank, however I’ll save this moment for the special 
man himself. Jurre, my faith in you has never fades and every step along our 
journey has been a dream come true.
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Jurre fan ‘e Gaestdyk as foalle op ‘e keuring yn St. Nyk



BUSINESS MAGAZINE

22 23

 Veehouderijbenodigdheden  

 Landbouwfolie  

 Landhekken 

 Gecreosoteerde palen & planken 

 Afrasteringsmateriaal 

 Schrikdraadapparatuur  

 Kruiwagens  

 Werkschoeisel 

Baaium, Aldedyk 8 
Goed onderhouden stolpboerderij. 
Woonboerderij met ruime schuur
 
Grou, Burd 13 
Gelegen op een eiland. Woonboerderij 
met mogelijkheden voor recreatie-
doeleinden

Oosthem, Skerdyk 1 
Prachtig gelegen woonboerderij/
melkveehouderij. Stelpboerderij met 
ruime ligboxenstal en melkstal
 

Meer informatie: 

www.brandsma-og.nl

De werkgroep regio Friesland: Sjouke Duinstra, Nella Bijlsma, Catja Beers, Kim Jacobi en vooraan 
Doede Santema.

Het is algemeen bekend dat er bij 
nagenoeg alle stamboeken steeds 
minder kleine fokkers komen. Een 
van de redenen daarvan is het 
financiële aspect, waarbij het soms 
moeilijker is een paard/pony op te 
leiden en in de sport uit te laten 
brengen. Tevens kan het voorkomen 
dat een kleine fokker niet over 
handige verkoopnetwerken 
beschikt. “Het komt nog veel voor 
dat paarden in het land of op stal 
staan en waarbij er verder niets 
met ze gedaan wordt” zegt Doede 
Santema. “Fokkers/eigenaren en 
ruiters/amazones hebben elkaar 
nodig. Dit hoeft echt niet alleen 
voor de sport te zijn overigens. Men 
kan ook een match zoeken voor de 
recreatie of bijvoorbeeld het laten 
uitbrengen in een IBOP proef”, zo 
zegt Santema.

Het was de bedoeling een 
spreker van het project 
“Eigenaar zoekt ruiter Noord 
Nederland” te laten vertellen 
over dit nieuwe initiatief op 
onze geplande algemene 
ledenvergadering van 
november j.l. Het annuleren 
van deze vergadering geeft 
aanleiding voor onze redactie 
om alsnog meer te weten te 
komen over dit project en 
derhalve spraken wij onlangs 
met Doede Santema die samen 
met een team voor de regio 
Friesland vertegenwoordiger is 
van dit project.

           De optimale match tussen fokker/
eigenaar en ruiter/amazone vinden”

Tekst: eigenaar zoekt ruiter en Johanna Faber 
Foto’s: eigenaar zoekt ruiter en Johanna Faber

Onder de vlag van de “Koepel 
Fokkerij” is het programma 
‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Van 
daaruit is de werkgroep Noord-
Nederland ontstaan. Het doel van 
dit programma is de optimale 
matches te maken tussen 
paarden/pony’s van verschillende 
stamboeken en ruiters/amazones 
in diverse disciplines en op elk 
niveau. 

Niet meer alleen op stal of weiland  
Fokkers/eigenaren worden 
gefaciliteerd door het koppelen 
van hun paarden en pony’s aan 
passende ruiters/amazones, die 
op hun beurt worden begeleid 
door proffesionals. De werkgroep 
‘Eigenaar zoekt ruiter Noord-
Nederland’ speelt een adviserende 
en faciliterende rol in dit proces.  



worden om opgenomen te worden 
in de poule. Het zadelmak maken 
van een paard kan afhankelijk van 
de faciliteiten thuis of op andere 
locaties plaatsvinden.

Opleiden van het paard  
Na het zadelmak maken kan het 
paard/pony opgeleid worden door 
een ruiter/amazone, die zich heeft 
aangemeld voor een paard/pony 
dat op de site wordt aangeboden. 
Op deze wijze kan een ruiter/ama-
zone heel bewust kiezen voor een 
paard/pony, dat bij hem/haar past 
wat betreft afstand, ras, karakter 
en ambitie van de eigenaar. 
De opleiding kan betrekking heb-
ben op het opleiden voor dressuur 
of springen, maar ook allround, 
voor recreatie of gewoon voor de 
verkoop. Uit onze pilot blijkt dat er 
veel belangstelling is bij ruiters en 
amazones om op Friese paarden te 
rijden. 

Machtingsovereenkomst 
De werkgroep probeert de ideale 
match te bewerkstellingen. Een 
eigenaar krijgt van diens aanvraag 
binnen afzienbare tijd vanuit de 
werkgroep te horen of er ges-
chikte kandidaten gevonden zijn. 
De werkgroep bemiddeld tussen 
de partijen en laat ze kennis met 
elkaar en het paard maken. Wan-
neer er meerdere kandidaten zijn 
kan de eigenaar zelf kiezen met 
wie er een goede klik is. Vervolgens 
wordt er een matchingsovereenk-
omst opgesteld. In zo’n overeenk-
omst komen zaken aan bod zoals: 
voerkosten, stalling, hoe vaak 
komen te trainen, wat te doen met 
wedstrijdkosten en prijzengelden, 
het regelen van de verzekering en 
aansprakelijkheid, wat te doen bij 
verkoop, de duur van de overeen-
komst, eventuele verantwoordeli-
jkheden etc. De werkgroep speelt 
hier een adviserende rol in. “Het 
belangrijkste is dat fokker/eige-
naar en wederpartij samen naar 
tevredenheid met elkaar een over-
eenkomst kunnen aangaan.” zo laat 
Santema weten. 

Diergezondheid 
“Een heel belangrijk punt in het 
project is de gezondheid van de 
paarden/pony’s. Niemand heeft er 
immers wat aan als een betrokken 
paard ineens ongeschikt blijkt te 
zijn” zo zegt Santema. Alvorens aan 
een traject begonnen kan worden 
stelt de werkgroep, afhankelijk 
van de ambities van de fokker/
eigenaar dus wel eisen aan de 

Overweldigende respons 
Middels een enquête heeft 
de werkgroep uitgezocht of 
er behoefte en draagvlak zou 
zijn voor een project om kleine 
fokkers/eigenaren alswel ruiters/
amazones te ondersteunen 
bij het zadelmak maken, het 
laten opleiden en/of uitbrengen 
op wedstrijden en eventueel 
verkopen van hun paard/pony. Alle 
stamboeken en sportorganisaties 
zijn gevraagd deze online enquête 
bij hun leden onder de aandacht 
te brengen. “Binnen een week 
hadden wij meer dan 1200 
reacties uit de drie Noorderlijke 
provincies. Ongeveer 400 kleine 
fokkers/eigenaren 800 ruiters/
amazones bleken behoefte aan 
ondersteuning te hebben” zo laat 
de werkgroep op diens website 
weten. De positieve en vooral 
overweldigende respons was 
aanleiding om voortvarend te 
werk te gaan en nog dit najaar 
te starten met een pilot in de 
provincie Friesland. Daarna volgen 
ook de provincies Groningen en 
Drenthe. In elke provincie is een 
eigen werkgroep actief. 

Waarvoor kan bemiddeld worden? 
Een kleine fokker/eigenar krijgt de 
mogelijkheid diens paard zadel-
mak te laten maken tegen een 
gereduceerd tarief. Dit geschiedt 
bij een zadelmak maker naar keuze 
uit een door de werkgroep samen-
gestelde poule van zadelmak mak-
ers. Deze zadelmak makers kunnen 
zichzelf aanmelden bij het project 
wie de website www.eigenaar-
zoektruiternoordnederland.nl  
De werkgroep toetst of er vol-
doende kwaliteit geboden kan 

24 25

MEIDIELINGSBLÊD

Harlingen 

Tel: 06 41 510 465 

Tel: 06-43 011 058

Ontwerp   Aanleg   Onderhoud   Bestrating   Vlonder   Renovatie

MEIDIELINGSBLÊD

“Binnen een week 1200 reacties uit 

de drie Noordelijke provincies”

           Het moet voor iedere 
betrokkene betaalbaar 

zijn”



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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gezondheid van het dier. Hiervoor 
kan de eigenaar weer tegen een 
gereduceerd tarief kiezen uit een 
poule van dierenartens en gebits-
behandelaars. “Het klinisch laten 
keuren van een paard kunnen we 
momenteel zelfs gratis aanbieden 
voor deelnemers” laat Santema 
weten. 

Extra hulp wordt geboden    
Indien een eigenaar tot verkoop 
besluit over te gaan kan de 
werkgroep hulp en expertise 
aanbieden.  
Elke deelnemer kan tegen 
gereduceerd tarief worden 
begeleid door gediplomeerde 
instructeurs mocht daar behoefte 
aan zijn. Ook deze instructeurs 
komen uit de door de werkgroep 
opgestelde poule.  
Verder worden gemaakte matches 
ook regelmatig gemonitord. 
Met de deelnemers wordt goed 
contact onderhouden en kan er 
gefaciliteerd worden, daar waar 
men behoefte aan heeft.

Al matches gemaakt 
Het project is nog niet zo lang van 

start en Santema laat trots weten 
dat er reeds veertien succesvolle 
matches zijn geweest en een 
vijftiende is bijna zo goed als rond. 
De betrokken partijen zijn door de 
werkgroep aan elkaar gekoppeld. 
De matches liggen vooral op het 
vlak van opleiden en uitbrengen 
in de sport of het behalen van een 
sportpredicaat. 

Financiële plaatje 
Het project wordt door 
verschillende partijen positief 
omarmd. De werkgroep prijst 
zich dan ook gelukkig met een 
ruim veertigtal begunstigers. 
Veelal zitten hier ook personen 
of bedrijven bij die qua 
dienstverlening kunnen bijdragen 
aan het project. Door deze 
bijdragen kan de werkgroep tegen 
gereduceerde tarieven deelnemers 
helpen.

Tot slot 
Het moge duidelijk zijn dat dit 
project aan een grote behoefte lijkt 
te voldoen. Voor alle rassen, groot of 
klein wordt getracht een match te 
vinden tussen fokker/eigenaar en 
zadelmak maker of berijder. Dit kan 

recreatief of op hoger niveau. Tot op 
heden ligt de focus van het project 
echter nog wel alleen op het onder 
het zadel beleren, rijden etc. Wie 
weet is er in de toekomst ook wel 
een mogelijkheid dit te doen voor 
het aangespannen paard. 

Aanmelden 
Op de website van de werkgroep 
staan aanmeldingsformulieren. Bent 
u eigenaar, ruiter/amazone, trainer/
instructeur(-trice), dierenarts, 
gebitsbehandelaar, mogelijke 
sponsor of andere ondersteuner 
schroom dan niet en meldt u aan via 
het aanmeldingsformulier. 
 
Belangrijk om te weten  
Uw aanbod bij de werkgroep zal op 
diens website zichtbaar zijn voor 
geïnteresseerden. De werkgroep 
zal echter uw verzoek anoniem 
publiceren. Pas bij een mogelijke 
match worden namen aan elkaar 
uitgewisseld. 
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P
iet Bergsma en Corry Terpstra 
zullen de hengsten in de eerste 
bezichtiging keuren. Naar een 
derde persoon met affiniteit 

voor het verrichtingsonderzoek/
sport wordt nog gezocht. Tot die 
tijd zal de derde persoon iemand 
zijn die het lineair scoren voor zijn/
haar rekening neemt. De ledenraad 
heeft haar vertrouwen uitgesproken 
in deze nieuwe voordracht van 
Hengstenkeuringscommissie en 
roept hierbij haar achterban op om 
hen dit ook te geven.

Wisseling ledenraadsleden 
De drie naar het bestuur 
afgevaardigde ledenraadsleden 
zijn in het bestuur benoemd. 
Roelof Bos maakt vanaf nu officieel 
deel uit van het KFPS-bestuur. 
Dit is tijdelijk totdat het bestuur 
weer helemaal aangevuld is. Ook 
is Miel Janssen benoemd als 
penningmeester, hij vervangt de 
aftredende Peter Bazuinen. In de 
Ledenraadsvergadering is Ferry 
Wolfswinkel benoemd om de 
vrijgekomen plek in de ledenraad 
op te vullen, nadat u hier tijdens de 
regiovergadering uw fiat voor gaf.

Nieuw voorstel cornage-onderzoek 
Het voorstel om een nieuw artikel 
met betrekking tot Cornage-
onderzoek toe te voegen aan het 
Hengstenkeuringsreglement werd 
aangenomen. Hieraan ligt een 
geschiedenis ten grondslag. Vanaf 
de goedkeuring, eind 2019, van Boet 
516 heeft de ledenraad gedurende 
heel 2020 veelvuldig overleg gehad 
met het bestuur van het KFPS. Dit 
overleg vond voor het grootste deel 
in beslotenheid plaats. Een overzicht 
hiervan is voor de regiovergadering 
verspreid. 

Vraagstuk 
Centrale vraag bij deze discussie is of 
wij cornage, wat mogelijk een erfelijke 
grondslag heeft, via het goedkeuren 
van een hengst, de populatie in willen 
brengen? 

Gevolgen niet in te schatten 
De vraag of en in welke mate de 
cornage bij deze hengst erfelijk 
is, kan niemand op dit moment 
wetenschappelijk onderbouwd 
beantwoorden. Zolang dit niet 
bekend is, vindt de ledenraad het 
niet verantwoord om deze hengst te 

CENTRALE VRAAGY!
WILLEN WIJ CORNAGE 

IN DE POPULATIE 
BRENGEN?

Ledenraadsvergadering

gebruiken in de fokkerij. De gevolgen voor de lange termijn zijn simpelweg niet in te 
schatten.
 
Wij betreuren de gang van zaken van het afgelopen jaar; de uitlatingen in de pers 
en het beschadigd raken van mensen. Het ging wat ons betreft om bovengenoemde 
centrale vraag. 

Bij de bespreking van het jaarplan gaf het bestuur aan weer actief aan de slag te 
willen gaan met de eerder geformeerde werkgroepen op het gebied van structuur, 
cultuur en kader. Het bestuur wil een goede balans vinden voor wat betreft de 
keuringsagenda. De locatiekeuringen worden door de leden ook gewaardeerd. Het 
ligt in de verwachting om deze naast de fokdagen te behouden. 
 
Hopelijk kan er in het voorjaar weer een “normale” regiovergadering georganiseerd 
worden en zien wij u dan weer live in Blauwhuis.

Met vriendelijke groet,

(Ferry Wolfswinkel,) Annemiek Mandemaker en Tjitze Bouma
Ledenraadsleden It Fryske Hynder                                                          

Vrijdag 27 november was de 
najaarsledenraadsvergadering in Zwolle. 
De agenda was dezelfde als op de 
regiovergadering.  

Op de stamboeksite hebt u een nieuwsbericht 
kunnen lezen over de ledenraadvergadering. 
We willen onderstaand nog enkele zaken 
uitlichten. 

MEIDIELINGSBLÊD MEIDIELINGSBLÊD
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Nieuw ledenraadslid 

FERRY WOLFSWINKEL

Nadat de drie ledenraadsleden Anita van 
Kempen, Jan Raaijmakers en onze eigen 
voorzitter Roelof Bos een plaats kregen in 
het KFPS bestuur viel er een plek open in het 
door ons vertegenwoordigde deel van de 
ledenraad. De vacante plaats is op de laatste 
online regiovergadering ingevuld door Ferry 
Wolfswinkel, die nu samen met Annemieke 
Mandemaker en Tjitze Bouma onze regio 
vertegenwoordigd.

Al enige jaren is voor Ferry duidelijk dat 
fokvereniging It Fryske Hynder een leuke, 
gezellige en vooruitstrevende vereniging is. 
Met dat gedachtengoed in het achterhoofd 
heeft hij het bestuur al eens laten weten zeer 
bereid te zijn iets te willen betekenen voor de 
vereniging, in welke vorm dan ook. Roelof Bos 
is dit aanbod niet vergeten en nam een poosje 
geleden contact op met Ferry Wolfswinkel. 
Het bestuur wil Ferry namelijk binnenkort 
voordragen als nieuw bestuurslid omdat 
er van twee bestuursleden binnenkort een 
reglementaire bestuurstermijn afloopt.

Ferry: “In die hoedanigheid zat ik onlangs 
om tafel met het huidige bestuur en toen 
kwam deze ledenraadszetel ter sprake en 
werd aan mij gevraagd of ik daar misschien 
ook interesse voor zou hebben. Ik heb daar 

wel eventjes over moeten nadenken en heb 
uiteindelijk besloten om hier positief op te 
antwoorden. “Daar waar dingen moeilijk gaan 
wil ik er graag mijn schouders onder zetten 
en niet wegkijken. Nu lijken de neuzen weer 
dezelfde kant op te staan, maar het was 
tijdens dat gesprek bestuurlijk best wel een 
beetje spannend”. 

Maar vanwaar die motivatie? “Er is mij een 
hoop aan gelegen om op een positieve 
manier bij te dragen aan de cultuur van onze 
fokvereniging en het KFPS in het algemeen. Ik 
zie ook graag dat er op respectvolle wijze met 
elkaar wordt omgegaan ook al ben je het niet 
altijd met elkaar eens. Ik hoop de leden van 
onze regio het gevoel te geven dat ze gehoord 
worden en dat ze snel, accuraat en volledig 
geïnformeerd worden over actuele zaken. Ik 
wil dat wij als ledenraadsleden toegankelijk 
zijn en blijven. Verder vind ik het belangrijk 
dat het Friese paard voor een breed publiek 
toegankelijk moet zijn en dat een ieder ervan 
genieten mag. Of dat nu in de fokkerij, de 
sport of op een andere manier is.

Wie is Ferry ook alweer? Velen van ons zullen 
Ferry vast kennen als ‘de huisdokter van 
Vlieland’; hij heeft samen met een collega een 
apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 
Vlieland. “De helft van de week heb ik dienst en 
dan verblijf ik dus op het eiland. Op de andere 
dagen ben ik vaak in Harlingen, waar wij als 
gezin ook een huis hebben. Mijn vrouw en ik 
hebben drie kinderen van 18, 16 en 14 jaar. De 
kinderen gaan op de vaste wal naar school”.

Wanneer zijn de Friese paarden een rol gaan 
spelen in Ferry’s leven? “Ergens in 2000 of 2001 
ben ik een keertje samen met Waling Meijer 
en zijn familie uit Vrouwenparochie naar de 

fokdag geweest. Meijer fokte en ging naar 
de keuring. Daar ben ik besmet geraakt met 
het Friezenvirus” zegt hij. “Dat elegante, fiere, 
zwarte paard, dat zich kenmerkt door haar 
houding, daar werd ik op slag door gegrepen. 
In 2002 kocht ik van Meijer een merrieveulen 
van Abel 344 (stam 115). Ze heeft bij Sjoerd en 
Tiny Zonderland in opfok gestaan en is daar 
onder het zadel beleerd. Daarna heb ik haar 
zelf voor de wagen beleerd. Ze is een heel fijn 
men- en rijpaard voor ons gezin geworden. 
Onze dochters rijden (de jongste fanatiek) ook 
en de middelste, een zoon, lijkt het ook steeds 
leuker te vinden. Hij heeft vorig jaar onze 
veulens voorgebracht en heeft inmiddels ook 
bijna het koetsiersbewijs” 

Het moet een jaartje of tien geleden zijn dat 
Ferry en zijn vrouw Cis op de hengstenkeuring 
in contact kwamen met Sjoerd Meekma 
en Greetje Swart. “We zaten toevallig 
naast elkaar. Bij hen hebben we daarna 
een jaarling gekocht. Dit jaarling, Kyra fan 
Bosksicht (Uldrik 457 x Onne 376) werd in 
2012 kampioen enters en twenters op de 
fokdag in Blauwhuis en vervolgens werd ze 
ook jeugdkampioen op de CK. Als driejarige 
werd ze eerst reservekampioen in Blauwhuis 
en daarna op de CK. Inmiddels is ze Kroon 
Sport AA en nog altijd een weergaloos beste 
merrie!”. Met Kyra wordt gefokt en ook met 

een sterdochter (v. Tonjes 459) van Kyra wordt 
nu gefokt. Daarnaast nog met een stermerie 
van Doaitsen 420 en een Ster Sport merrie van 
Beart 411. De merries worden ook gereden en 
aangespannen gebruikt. 

Op Vlieland beschikt de familie Wolfswinkel 
niet over land (geschikt land is er 
eenvoudigweg niet), maar hebben ze wel 
onlangs een stal aan de Waddenzee kunnen 
bouwen. “Ik wil in de winter graag twee 
fokmerries aan huis houden. Ze kunnen op het 
eiland hun veulens krijgen. De overige paarden 
hebben we in Rijs staan waar we samen met 
Sjoerd en Greetje een stal met land huren, 
waar onze paarden kunnen staan. Sjoerd houdt 
het toezicht daar, Greetje rijdt de paarden 
en zelf ben ik er ook wekelijks gemiddeld 
twee dagen te vinden” zegt Ferry. In de 
winterperiode zijn Cis en Ferry ook actief bij 
menvereniging de Gaasterlandse Aanspanning, 
een heel gezellige club.

Wat is het fokdoel van Ferry? “Een gezond, 
rastypisch paard, met een dijk van een 
achterhand én dat trotse front…Een extra 
fokdoel; ieder jaar loop ik door het land 
van de jonge paarden en denk ik: Zou dit de 
opvolgster van Kyra worden? Zou deze aan de 
haal kunnen gaan met de mooiste prijzen op 
het heilige gras van Blauwhuis?”

Tekst en foto’s: Johanna Faber

Jort Wolfswinkel bracht 
in 2019 zelf Julius-veulen 
Jelte fan Waadsicht voor 

(moeder Wende fan Waad-
sicht, v. Tonjes)



Tekst: Anke Noordmans 
Foto’s: Johanna Faber

merje is kin sy al aardich mei komme en sy lit 
har hieltyd makliker bewurkje. In merje mei 
in soad selshâlding. Ik ryd har no op dit stuit 
noch troch, it is efkes sjen hoe lang ik troch 
ride kin”, ferteld Nadia, dy’t har earste berntsje 
ferwachtet. 

Stal Synaeda
Ut de stâl fan Anke Oosterbaan komme 
twa kandidaten foar de heale finale. De 
stjermerjes Deauke fan Syneade (h. Eise 489) 
en Fyrrha fan Synaeda (h. Markus 491) wurde 
riden troch Ingrid Brak út de Jouwer. Earste 
preemje stjermerje Deauke is it lêste bern 
fan de model preferinte Onne-dochter en 
âld-kampioensmerje Gonda F.T.  Ingrid rydt ek 
foarriedich kroanmerje en CK-Jeugdkampioen 
2019, Fardau fan Synaeda (h. Michiel 442). Tiid 
om kontakt op te nimmen mei dizze rydster.  

Ingrid Brak: “Momenteel train ik drie 3-jarige 
paarden voor Anke Oosterbaan en deze doen 
allemaal mee aan de Friesian Talent Cup. Het 
voornaamste doel van de training is de IBOP 
voor komend jaar. De Friesian Talent Cup is een 
mooie voorbereiding hierop. 
 
Te perfectionistisch 
Fyrrha fan Synaeda Ster (v. Markus 491 x Wille 
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FRIESIAN TALENT CUP  

IT GIET OAN

T
roch de korona 
krisis geane in soad 
eveneminten, wedstriden 
en konkoursen dit 

jier net troch. Mar de 
seleksjemominten fan de 
Friesian Talent Cup foar 
3-jierigen gong wol troch. 
No ja,  in online fariant; troch 
filmkes yn te stjoeren fan 
in proef. De sjuery bestiet 
dit jier út Femke Baljon en 
Dennis Ausma, beide hawwe 
yn in earder jier meiriden of 
as testruter tsjinne. Dizze 
sjueryleden beoardielje de 
proefkes op de oarsponklike 
fjouwer seleksjedagen. 
De hynsten mei in soad 
neikommelingen dy mei dogge 
oan dizze edysje fan FTC binne: 
Markus 491, Jehannes 484, 
Alwin 469, Eise 489 en 
Nane 492.

Hynsten ynbring
By de hynsten meie nei de 
heale finale Drys vd Terpen 
(h. Hessel 480) mei Marsja 
De Vries-Dijkman en Fayke 
B (v. Markus) mei Harmina 
Holwerda. Drys is de earste 
neikommeling fan de 8-jierrige 
foarriedich kroanmerje Mona 
Lisa vd Terpen (h. Tjalbert 460) 

Foto linksboven: Fleur fan Hylpen tijdens een locatiekeuring bij Stal fan de Kadijk 

Foto onder: Fayèn fan Hiske’s Hiem tijdens haar ABFP zadelproef 

Foto vervolgblad: Fyrrha fan Synaeda met eigenaresse Anke Oosterbaan

van Rudy Rienstra út Wommels. 
De fokker fan Fayke B. is Abe Brandsma út 
Wytmarsum. De mem fan Fayke is de Kroan AA- 
merje Mayke B. (h. Tsjalle 454), dy dit jier in hynst 
krigen hat fan Ulbrân 502. 

Beloftes foar de takomst
Pier-dochter Freule fan Hylpen mei nei de 
heale finale by de merjes; sy waard  foarsteld 
troch Ludo van der Weide. It is in hynder 
fan de famylje De Vries fokt út Wietske fan 
Hylpen Model Sport (h. Onne 376). Eise-dochter 
Fayén fan Hiske’s Hiem mei Elbrich Slob mei 
ek in ronde fierder. Fayén is fokt troch Carla 
Postma út Exmorra en is de tredde folwoeksen 
neikommeling fan mem Fardau G. (h. Beart 411). 
De tredde preemje stamboek Eise-dochter hat 
dit jier in APFP-test ôflein fan 75 punten ûnder it 
seal, 76 punten foar de karre en mei in 7 foar it 
túchen. 
Mei Ester van de Marne (h. Jehannes 484) hat 
Nadia den Hollander ek in finale kandidaat 
ûnder it seal. Douwe van Foeken is de fokker 
en eigner fan dizze earste preemje stjermerje. 
“Wy binne blijd dat wy mei dwaen meie oan de 
heale finale. De seleksjeproef ha ik wat hoeden 
riden, dus der kin fêst noch in toskje boppe 
op! Ester is in merje dy’t altyd troch gean sil, 
tige wurkwillich. Foar dat it in hiele grutte 

MEIDIELINGSBLÊD MEIDIELINGSBLÊD
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Tevens het juiste adres voor: Transport, Export & Quarantaine

Bartele 472 Sport
Onne 376 Sport x Tsjerk 328 Sport + Preferent

Stokmaat: 1.70 meter |  Z2 Dressuur

Goedgekeurd op afstammelingen.

Zeer hoog sterpercentage en vader van vele kampioenen 

en Kroonmerries. Nakomelingen presteren bijzonder goed in de 

sport en op ABFP/ IBOP testen.

Aarnold 471 Sport
Wikke 404 Sport x Jacob 302 Sport

Stokmaat: 1.70 meter  | ZZ-zwaar dressuur

Goedgekeurd op afstammelingen.

Bovengemiddeld sterpercentage.

Zeer laag verwantschapspercentage.

Vrij van Jasper 366, Leffert 306 en Feitse 293 bloed waardoor hij 

zeer interessant is in de fokkerij en op vele merries past.

TER 
DEKKING

in 2019
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niet heel snel tevreden. Deauke 
is een merrie met heel veel 
energie en actie in het rijden. 
Vanaf het zadelmak maken al 
een merrie waar ik heel blij van 
wordt! Ze geeft een enorm goed 
gevoel. Heeft in draf heel veel 
balans en lichaamsgebruik en 
kan daarbij al goed sluiten. Haar 
ijverige karakter en looplust is 
nu nog wel eens ons struikelblok 
en soms wordt ze dan ook wat 
te hectisch. Maar een talentvol 
sport paard is het zeker! 

Derde troef 
Op de laatste selectie mag 
Fardau fan Synaeda voorlopig 
kroon (v. Michiel 442 x Myrtha 
fan Synaeda v. Beart) nog 
verschijnen. We hadden niet 
verwacht met haar nog mee te 
kunnen doen. Ze lag er een tijd 
uit door een tekenbeet. Na pas 
een paar keer weer onder het 
zadel te hebben gelopen is het 
toch gelukt om een proefje te 
filmen! Of dit al voldoende is, 
is afwachten maar wij zijn al 

fan Synaeda v. Beart 411) mocht 
de eerste selectie ronde mee 
doen. Nou ze heeft heel wat 
proefjes gelopen! Of ik vergat 
iets uit de proef die we uit het 
hoofd rijden óf de filmer werd 
ineens gebeld via de wifi óf wij 
waren te perfectionistisch en 
vonden dat het beter kon. Maar 
het resultaat mag er dan ook 
zijn! Met 74,5 punten zijn we 
ruim door naar de halve finale! 
Fyrrha heeft in de training de 
afgelopen maanden grote 
stappen gemaakt. Het is een 
grote merrie die eerst nog 
best wat moeite had met haar 
lichaam. Ze krijgt nu een steeds 
beter lichaamsgebruik en gaat 
krachtiger bewegen. Bij Fyrrha 
blinken de stap en de galop uit. 
 
Veel energie
Deauke fan Synaeda (v. Eise 
489 x Gonda F.T v. Onne 376) 
is tijdens de tweede selectie 
geselecteerd voor de halve 
finale. Hier ging het filmen al 
veel soepeler,  al waren we nog 

erg blij dat het toch geslaagd 
is om nog mee te doen. Fardau 
is een pittige merrie met ook 
veel looplust en heeft minstens 
zoveel aanleg als de andere 
merries! 

Halve finale 
Ondertussen zijn we met Deauke 
en Fyrrha druk aan het trainen 
voor de halve finale. De jury 
heeft fijne tips mee gegeven 
waar we druk mee aan de slag 
zijn. En ook zijn we al een paar 
keer naar een andere locatie 
geweest om te oefenen. Dit 
vinden ze nog best spannend. 
Het is nog even afwachten of de 
halve finale op locatie is of nog 
middels een filmpje,  maar wij 
hebben er zin in!”, aldus Ingrid. 

Op sneon 28 novimber wie de 
leste seleksjedei en spitich 
genoch is Fardau net in ronde 
fierder kommen. Wy winsksje alle 
kombinaasjes in protte sukses. 
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In ons vorige Meidielingsblêd deden wij al een oproep voor het werven van 
nieuwe studieclubleden. Deze oproep bleek dusdanig succesvol dat er BIJNA twee 
nieuwe studieclubs gevormd kunnen worden! 
 
Via deze weg dus nog een keer een oproepje voor liefhebbers van deelname aan 
een studiegroep. Met nog enkele nieuwe deelnemers kan er dan nog een tweede 
groep volgen. 
 
De samenkomsten zijn de afgelopen periode helaas uitgebleven vanwege 
de coronamaatregelen, maar digitaal is tegenwoordig ook al veel mogelijk. 
Sommige studiegroeps werken bijvoorbeeld met een Whatsapp-groep. Zo kunnen 
nieuwsgierige onderwerpen toch met elkaar gedeeld en ‘besproken’ worden.  
 
Studiegroepen kunnen voor ons bestuur en ledenraadsleden ook belangrijk zijn 
en als een klankbord dienen voor actuele zaken. Heb je belangstelling, wil je meer 
weten of weet je iemand uit onze regio die het misschien leuk zou vinden? Laat 
het weten via info@itfryskehynder.eu of bel met Tjitze Bouma (06-1538 9697).

Studieclubs

Onlangs kwam een hele serie oude Meidielingsblêden uit het archief van onze 
fokvereniging door de handen van enkele huidige bestuurs-/redactieleden. 
Dit gaf aanleiding om eens nader te bekijken of het mogelijk was deze bladen 
digitaal te bewaren en eventueel ook digitaal weer zichtbaar te krijgen. Dit lukte! 
 
Op onze website WWW.ITFRYSKEHYNDER.EU zijn de allernieuwste uitgaven reeds klaar 
gezet onder het kopje MEIDIELINGSBLÊD. De komende periode zullen ook de oudere 
nummers gedigitaliseerd en online gezet worden.  
 
De bestanden zijn als het goed is zowel op PC of laptop alsmede via telefoon 
te bekijken (via telefoon kunt u de bestanden aankliken zodat ze gedownload 
worden).

Oude ‘Meidielingsblêden’ binnenkort online

36www.equifirst.nl

Een nog completer assortiment met voor 
elke discipline, levensfase of specifieke 

behoefte het perfecte product

Mededel ingen
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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

Doorlopend Friese paarden gezocht

Stal Okkema

Jeth 5
8636 VX Britswerd

Anne Okkema: 06-53818266
Wendy Okkema: 06-12440746

sales@stalokkema.nl
www.stalokkema.nl

Michiel 442
Veelzijdige sporthengst die 

kampioenen vererfd

It is alwer in setsje lyn dat ik 
my wat drok makke earne oer, 
mar no is safier. Reboelje by it 
KFPS. Wieling sil wol tocht ha, 
wegweze. It is wol sa dat it net 
hielendal klopte, fanne iene kant 
sâlt op ‘e sturt lizze om lytse 
dingen. Altemets it fokbelied 
feroarje en fokrjochting.  De 
klam lizze op ferwantskip en 
ynteelt, wol allegear fokke mei 
de kampioenen en der mei inkele 
stammen. We ha de fosfakter 
der útgoait, we bin dwaande mei 
dwerg, wetterholle, aorta. Mar 
karre goed as it om stekelharich 
giet en kornage gie, kin net troch 
de beugel.

Goed beskouwt, is de jury wol wat 
loslitten. Want as it om dwerg 
en wetterholle giet, mei se wol 
troch dekke. It is oan de fokker 
in kar te meitsjen. Dat wit ek de 
ledenrie. Om no de jury oan kant 

te setten giet my te fier. Ja it hie 
net moatten, mar om san jury der 
út te mikken is net terjuchte. Tink 
no net dat ik heul mei de jury, ik 
ha se ek wolris merke litten dat ik 
it net mei harren iens wie. Soms 
terjochte mar faak ek net.  It sil 
wol net kinne en gooi de beide 
hingsten der út. Mar fier tenei 
in konsekwenter belied. As ik 
Harrie, Jaap of Frenk hjitte, soe 
ik sizze, stik mar. We komme net 
werom as 2de hâns karmasters. 
Rehabiliteare of fuort. Yn dizze 
hie it bestjûr de fuotten op de 
grûn hâlde moatten. De ledenrie 
soe mear nei de lange termyn 
sjen moatte.  Stabiliteit is better 
as fan lossân in nei bestûr 
foarmje.

Wat oars, der wie in ûndersyk 
west nei de resultaten fan de 
thúskeurings (trainingstâlen). 
Der út die blieken dat it oantal 

stjêr preemjes heger lei as 
trochstrings. Dermei soe de 
opinie fan de eigenaren wêze dat 
se tenei foarstander wiene om 
op dizze lokaasje harren hynders 
te keuren. Dat mei dan sa wêze, 
mar ha dermei dizze lytse groep 
minsken mear sizzenskip as alle 
oare leden. We witte dochs dat as 
it om promoasje giet fan it Fryske 
hynder de fokdagen ûnmisber 
binne. Tink net dat Blauhûs troch 
giet sûnder moarnsprogram. 
En de leden komme net allinne 
om foar it middeisprogram mei 
te dwaan. It is wat soer, it is sa 
as it is, mar ek hjir yn moat we 
de langetermyn net út it each 
ferlieze. Wolle wy oar 20/30 jier 
noch fokke en sjowe. Dan binne 
de fokdagen fan libbensbelang!  

Mei groetnis…. Jehannes Dykstra

Stikeltried
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