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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. Geerlings, 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, Reduzum (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 

Fokferiening 

“It fryske hynder”

 

Gert van Dijkhuizen geniet met volle teugen van 
deze winterse bezigheid. Ymte fan Wettersicht  

(v. Tsjalle) loopt voor de arrentikker.
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Het jaar 2020 liep heel anders dan verwacht. 
De opgelegde regelgeving rondom COVID-19 
zorgde voor een flinke terugslag in activiteiten, 
waaronder helaas ook onze fokdag. Secretaresse 
Joke Heida maakte voor onze fokvereniging een 
jaarverslag met daarin de belangrijkste zaken. 

De hengstenkeuringscommissie selecteerde 
tijdens de tweede bezichtiging, afgelopen 
januari in totaal 41 jonge hengsten voor de 
voorrijdagen. Fokvereniging It Fryske Hynder is 
verantwoordelijk voor 13 van deze hengsten. Dat 
wil zeggen: 13 hengsten hebben een fokker en/of 
eigenaar vanuit onze fokvereniging. Maak kennis 
met deze hengsten en diens fokkers/eigenaren.

Fysieke bijeenkomsten zijn inmiddels al een 
hele poos niet meer toegestaan. Even gezellig 
bijpraten over ons geliefde ras zal meer op 
andere manieren gedaan moeten worden. 
KFPS heeft inmiddels de smaak van het online 
‘samenkomen’ te pakken en heeft een zeer 
interessante KFPS College Tour opgezet.
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Jaarverslag 2020

aangewezen hengsten 

naar voorrijdagen

KFPS college tour

MEIDIELINGSBLÊD

INHOUD



www.equifirst.nl

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

behoefte het perfecte product



Een woord die we de laatste tijd meer 

voorbij horen komen is governance. 

Zie het als een mooi woord voor 

onze verengingsstructuur, de 

manier waarop wij met zijn allen 

onze vereniging besturen. Hoe we 

zicht houden op de verschillende 

geledingen (organisatieonderdelen) 

en hoe we afspreken ons hierin te 

gedragen (gedragscodes). Door de 

gebeurtenissen van afgelopen jaar 

stelt menigeen de vraag of dit nu wel 

goed gaat?

Binnen de governance gaat het erom 

dat we vraagstukken zoals we die 

afgelopen jaar hebben gehad, op de 

juiste manier met elkaar bespreken en 

tot goede besluiten komen. Hierin is 

het onder andere goed te weten hoe 

de reglementen zich verhouden tot 

ons fokdoel. Immers de reglementen 

geven ruimte terwijl ons fokdoel 

helder is; geen erfelijke afwijkingen. 

Daarnaast zijn de reglementen 

er om de governance goed te 

laten functioneren. Iedereen is het 

erover eens dat de wijze waarop de 

discussie afgelopen jaar is verlopen 

niet gewenst is, de vereniging schaadt 

en als het ware “lam” legt.

Afgelopen najaar is tijdens de 

ledenraadsvergadering daarom 

afgesproken dat er een onafhankelijk 

onderzoek gedaan gaat worden om 

de oorzaken bloot te leggen en hier 

lering uit te kunnen trekken voor de 

toekomst. Hier moet de nadruk op 

“lering” komen te liggen om te werken 

aan een governance structuur die 

vóór ons gaat werken in plaats van 

tegen ons. Dit onderzoek is gestart 

onder leiding van Gerrit Mastenbroek 

en zal naar verwachting in april/mei 

zijn beslag krijgen.

Ondertussen kijken we verder vooruit 

en hopen we Covid telkens meer de 

baas te worden. Op het moment nog 

veel digitaal en op afstand. Mooi dat 

veel zaken door kunnen gaan, zoals 

de hengstenkeuring van afgelopen 

januari, de ABFP- en IBOP testen en 

straks weer de (locatie) keuringen 

waarmee in het voorseizoen gestart 

gaat worden. Daarnaast zijn de 

activiteiten (tijdelijk) vervangen door 

collegetours en worden gelukkig 

de eerste veulens alweer geboren. 

Echter het samenzijn wordt gemist…

Maart is altijd de maand waarin we 

onze ALV hebben en een terugblik 

hebben op het afgelopen jaar. 

Een terugblik die we in april online 

gaan doen, maar waarin we vooral 

weer vooruit willen kijken. Naast de 

gebruikelijke bestuurszaken een mooi 

moment om samen stil te staan bij de 

stappen die we als verenging willen 

zetten en om het over de fokdagen te 

hebben. De fokdagen die we als het 

kloppend hart van onze verenging 

kunnen zien. Het podium waarin wij 

samen komen genieten van onze 

paarden, waarin wij elkaar ontmoeten, 

het podium dat ons verbindt… Nee, 

wij kunnen ons geen vereniging 

voorstellen zonder fokdagen!

Tijdens de ALV gaan we ook in 

gesprek met de fokkers van het jaar 

Bauke de Boer (2020) en Gerben 

de Vries (2015). Wat beweegt ze 

in de fokkerij en wat maakt het dat 

deze zo succesvol is? Voor mij een 

bijzondere laatste ALV als bestuurslid 

om elkaar “online” te treffen, echter 

de blik op vooruit en uitzien naar 

hopelijk weer een fysieke ontmoeting 

op de fokdagen!

In deze editie kijken we vooral 

terug op de jonge hengsten 

die zijn aangewezen voor de 

voorrijdagen. Met trots weer een 

hele vertegenwoordiging vanuit ons 

fokgebied. Met deze hengsten gaat 

de blik weer op vooruit…

We wensen jullie veel leesplezier 

hopen jullie te treffen tijdens onze 

online ALV van 16 april..

nl

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

behoefte het perfecte product
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Terugkijken en weer de blik op vooruit!

Roelof Bos 
 voorzitter
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Beart 411
Sport - Pref.

Menne 496 
Sport

Gebr. v. Manen

Tymen 503 
Sport

Matthys 504
Sport - Elite

Algemeen Kampioen 

HK 2020

Alle hengsten zijn voor het noorden van het land beschikbaar via R. Rienstra uit Wommels zonder bijkomende kosten.

NIEUW

Hessel 480 SportMaurits 437 Sport Norbert 444 Sport Onne 376 Sport Meinte 490 Sport 

Zuiderkade 41, 6718 PG Ede
Tel. 0318 513371 
Mobiel 06 51561608
info@hhgebrvanmanen.com 
www.hhgebrvanmanen.com

Foeke 520

Verrichtingskampioen 2020
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1. Opening 
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Financiën
4. Jaarverslag
5. Bestuurszaken
  a. Herkiesbaar Obe Mous (2020)
  b. Aftredend en niet herkiesbaar Roelof Bos (2021)
  c. Voordracht bestuurslid Ferry Wolfswinkel (2021)
6. Commissies 
  a. Contactcommissie
  b. Redactie
7. Fokdagen
8. Fokvereniging/KFPS
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na de vergadering gaan we rond de tafel met fokkers van het jaar, Bauke de 
Boer van het jaar 2020 en Gerben de Vries van het jaar 2015. Wat zijn hun visies 
op de fokkerij en wat maakt ze zo succesvol?     

Uitnodiging online  
Algemene Ledenvergadering

16 APRIL 2021

Geef u op om deel te nemen aan de vergadering door een mail te sturen met naam 

en 06 nummer naar Joke Heida, info@itfryskehynder.eu. U ontvangt dan het tijdstip 

en nadere info over de vergadering.
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Fokferiening ‘It Fryske Hynder’ 
Jaarverslag 2020

Wat een jaar!

Het afgelopen jaar hebben we door de COVID19 
perikelen niet veel kunnen doen of organiseren 
maar helemaal stil is het ook weer niet geweest. 
Het woord ‘livestream’ heeft inmiddels ook bij 
onze fokvereniging (de oudste van ons land!) zijn 
intrede gedaan. 

2020 startte met een Friesian Talent-Cup winnaar 
Bauke K., gefokt door de familie Kruis uit Heeg. 
Het jaar werd afgesloten met 4 goedgekeurde 
dekhengsten, waarvan er 2 deel uitmaken van 
onze fokvereniging. 

We nemen u in vogelvlucht mee door het jaar 2020:

DE PAARDEN: 

De KFPS Hengstenkeuring, januari 2020
De uit ons fokgebied afkomstige hengst Jehannes 
484 zette in Leeuwarden het Kampioenschap 
Oudere Hengsten op zijn naam, Fonger 478 werd 
reservekampioen in deze groep. 

Helaas konden onze fokdagen niet doorgaan 
i.v.m. de corona-maatregelen. Wel hebben we 
3 veulenkeuringen georganiseerd, welke door 
iedereen online bekeken kon worden. 

Harich, 4 juli 2020
Het weer liet ons helaas wat in de steek, daarom 
werden de 41 veulens in de manege gekeurd. 
Van de 18 hengstveulens was er één met een 1e 
premie. Bij de merrieveulens kregen er acht een 
1e premie.   

Kleintje Blauwhuis, 
Twee dagen veulenkeuringen in St. Nicolaasga, 20 
en 22 augustus 2020
Het bestuur had besloten om deze twee dagen 
toch een speciaal tintje te geven met Henk 
Dijkstra als speaker en ook een kampioensveulen 
aan te wijzen. Alle eerste premie veulens mochten 
in de middag terugkeren om zich nogmaals te 
presenteren voor het kampioenschap. 

Donderdag 20 augustus 
Op deze dag werden er 36 veulens gekeurd, 
waarvan 20 hengstveulens en 16 merrieveulens. 
Bij de hengstveulens kregen er zes een 1e premie, 
bij de merrieveulens waren dat er drie. 
Kampioen: Marius fan de muzekamp (Matthys 504 
x Jerke 434), fokker Nynke Brouwer
Reserve Kampioen: Murk Oan de âlde Tramdyk 
(Markus 491 x Ulke 338), fokker Sjoerd Zonderland. 

Zaterdag 22 augustus
In totaal werden er op deze dag 48 veulens gekeurd, 
30 hengstveulens en 18 merrieveulens. Zowel bij 
de hengstveulens als bij de merrieveulens waren 
er vier 1e premies.  
Kampioen:  Nanne fan Wettersicht (Tymen 503 x 
Haike 482), fokker Gert van Dijkhuizen en Margriet 
Griffioen uit Follega. 
Reserve Kampioen: Mels R.S. (Yme 507 x Norbert 
444), fokker Roelof Bos uit Bolsward. 

Afsluiting 2020

Zaterdag 21 november kregen in totaal vier Friese 
hengsten een dekvergunning toegekend. Twee 
van deze hengsten zijn gefokt door een lid van 
onze fokferiening. 
Beant 517 (Hessel 480), gefokt door Thys en Sytske 
Fopma. De moeder van deze hengst is Lobke fan 
de Lege Geaën Model Sport (Tsjalle 454), stam 103. 

Jaarverslag 2020
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Teun 505
Bartele 472 x Rindert 406

-

-

Dedmer 519
Alwin 469 x Teeuwis 389

-

Teun 505 kenmerkt zich door zijn 

luxe, opwaartse bouw en goede 

bewegingstechniek.

Teun 505 geeft dit door aan zijn  

veulens, ook opvallend is dat ze veel 

ras uitstraling en souplesse hebben.

Vrij van waterhoofd- en dwerggroei gen

-

Dedmer 519 is de zoon van de  

bekende centrale kampioen merrie 

Wealtsje A. (model AA)

Dedmer 519 kenmerkt zich door zijn 

mooie rastype, geweldige karakter 

en werd tijdens het C.O. geroemd om 

zijn atletische vermogen.

Vrij van waterhoofd- en dwerggroei gen

-

keuringsklaarmaken

beleren | wedstrijdsport

dekstation | verkoop | ibop 

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

Diepvries 

sperma 

beschikbaar

NIEUW
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Dedmer 519 (Alwin 469), gefokt door Comb. de 
Vries uit de kampioens-modelmerrie Wealtsje A 
(Teeuwis 389). Helaas heeft Hans de goedkeuring 
van zijn eigen gefokte dekhengst niet meer mee 
mogen maken. 

DE LEDEN (voor en door):

Op de hengstenkeuring in januari werd Frits de 
Jong uit Tjerkgaast geridderd. Hij gaat voortaan als 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau door het leven. 
Zijn vele vrijwilligerswerk bij diverse geledingen, 
waaronder ook PSV De Oorsprong en de Fryske 
Quadrille zijn debet aan dit mooie eerbetoon.

Eind januari werd ons bestuurslid Obe Mous uit 
Koudum uitgeroepen tot KFPS Fokker van het 
Jaar 2019.  Een prachtige bekroning op alle 
fokkerijsuccessen van zijn fokkerij.   

Winteractiviteiten, februari 2020
It Fryske Hynder Fokkerscafé, 7 februari 
Een avond waar bleek dat de oudere fokker 
onmisbaar is. “Jonge fokker zoekt oudere 
fokker”, luidde de uitkomst, vooral gericht 
op kennisoverdracht. Opvallend was de 
eensgezindheid over ons fokdoel; de fokkerij 
moet gezond blijven en erfelijke gebreken zoveel 
mogelijk uitsluiten. 

Clinic beoordelen in manege Gaasterland. 28 
februari
Tijdens deze clinic werd er, o.l.v. Sabien Zwaga en 
Piet Bergsma, uitgebreid ingegaan op de invloed 
van het exterieur van het paard. 

de Algemene Ledenvergadering, maart 2019
Tja, en toen was er de lockdown en kwam er een 
abrupt einde, het verenigingsleven ging op slot.

HET BESTJOER:

Het bestjoer van de fokferiening heeft in dit 
bijzondere jaar regelmatig overleg gehad. 
Besproken zaken die het vermelden waard zijn:

● De organisatie van de veulenkeuringen
● Kwestie KFPS, het besluit van de HKJ, de  
 ledenraad
● Bestuurssamenstelling i.v.m. het aftreden  
 van onze voorzitter Roelof Bos in 2021

Blik op de toekomst
Corona heeft ons allemaal het afgelopen jaar veel 
ontnomen, zo hebben helaas ook onze fokdagen 
geen doorgang kunnen vinden. Heel jammer, maar 
we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten. 
We hopen dat dit jaar onze fokdagen wel kunnen 
doorgaan. 

Jaarverslag 2020, vervolg9
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GERLSMA BV 
www.gerlsma.nl
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Overleden 
In de afgelopen periode zijn een aantal leden of betrokkenen van onze fokvereniging van ons heen-
gegaan. Personen die het Friese paard ook konden waarderen en in meer of mindere mate daarmee ook 
succesvol waren.  

Sijtze Wind  
Op 72 jarige leeftijd overleed Sijtze Wind uit Pingjum. Een trouw lid van onze fokvereniging. De familie 
Wind fokte met stam 25 en had in de modelmerrie Esse W. en de preferente AAA merrie Liesbeth W. 
twee hele bekende fokproducten die zowel op de keuringsbaan alsook in de tuigsport hun mannetje 
stonden. Esse werd in 1999 fokdagkampioene. In 2004 kreeg Sijtze tijdens onze fokdag, die dat jaar 
gehouden werd in Harich, een hersenbloeding. Hij raakte linkszijdig verlamd, maar hield daarna de moed 
erin en bleef samen met zijn vrouw Durkje daar waar kon onze evenementen bezoeken in zijn rolstoel. 

Wijtze Bootsma  
Op 77 leeftijd overleed onlangs Wijtze Bootsma uit Franeker.  Bootsma was fokker van paarden met de 
stalnaam ‘fan ‘e Hurddraversdyk” .  Hij was ook bijzonder vaak deelnemer aan ringsteekwedstrijden, 
zowel met de sjees alsmede bij de Friese Aanspanning. Dochter Janneke zat meestal naast hem. Soms 
nam ook een kleindochter deze honneurs wel waar.  

Jehannes Oosterhaven  
Op 62 jarige leeftijd overleed onlangs de heer Jehannes Oosterhaven uit Tzum.  Zijn fokkerij van 
het Friese paard is bekend onder de stalnaam “Fan Galinga State”, waar hij fokte met stam 15. De 
melkveehouder heeft in de loop der jaren een mooie lijn opgebouwd met Nienke fan Galinga State die 
preferent en prestatie werd. Haar dochter Hanna fan Galinga State is model en sport. Voor het CO heeft 
hij ook al enkele keren een kandidaat gehad, met recentelijk Brend Abe fan Galinga State. 

Fokke Ypma 
Onlangs overleed ook oud-lid Fokke Ypma uit Witmarsum. Ypma fokte kleinschalig enkele Friese paarden. 
In zijn actieve periode als fokker, was hij ook lid van één der studieclubs van onze vereniging. Samen met 
zijn zoons bouwde Ypma aan een groot melkveebedrijf. 

Petra van den Heuvel 
Zeer recentelijk stierf ook Petra van de Heuvel uit Blessum. Petra genoot vooral bekendheid als hippisch 
journalist voor diverse media. Daarnaast hielp ze mee aan de tot standkoming van een videoproductie 
over de Friese stamboekhengsten. Petra was ook ambtenaar van de burgelijke stand, jurylid 
aangespannen sport en soms omroeper op hippische evenementen. Voor onze fokvereniging schreef 
ze voorheen ook wel eens een stuk.  
Onder de naam ‘van Blessum’ heeft Petra een paar paarden gefokt. De bekendste is wellicht Edelien van 
Blessum (v. Sierk 426). Onder Jaap van der Weg uit Leeuwarden heeft zij al menigmaal in de spotlights 
gestaan als winnaar van harddraverijen voor de sulky, onder de man of voor de arrenslee. 

Geboren 
Op 6 december 2020 werd ons  huidige bestuurslid (en penningmeester) Tineke de Haan uit Reduzum de 
trotse moeder van dochter Elise Tess. Samen met haar partner Kiefer Dawson Stanley verwelkomden zij 
hun eerste kindje. 

MEDEDELINGEN            
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Nieuwe leden 
Fokvereniging It Fryske Hynder verwelkomt de volgende nieuwe leden: 
- M. Altenburg, Idskenhuizen 
- T.T. Deinum, Wjelsryp 
- A. Kikstra, Harlingen 
- A. Yntema, Workum

Fokkers- en eigenaarsnamen weer zichtbaar maken in MIJNKFPS 
Vanwege de ingevoerde AVG-regelgeving was het enige tijd niet mogelijk de namen van fokkers en/of 
eigenaren zichtbaar te houden in de database van het KFPS. Echter de wens van veel fokkers was er wel om 
dit behouden. Inmiddels is de database van het KFPS zo ingericht dat fokkers en/of eigenaren nu zelf kunnen 
kiezen of ze diens naam zichtbaar willen hebben of niet. Wilt u uw naam weer  zichtbaar? Doorloop dan de 
volgende stappen:

1. Ga naar www.kfps.nl
2. Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord
3. Ga naar MIJNKFPS (rechts bovenin de hoek)
4. Ga naar MIJN Gegevens Wijzigen (eerste rijtje bovenaan) 
5. Onderaan de pagina kunt u één of beide opties aanvinken 
6. KFPS vraagt of u meteen de rest van uw gegevens wilt checken

Jubileumfilm fokvereniging nu te zien op YouTube 
Tijdens het 50-jarige bestaan van onze fokvereniging is er door Alex de Haan een film gemaakt. Mogelijk heb-
ben velen onder ons deze film nog wel op videoband of misschien wel DVD nog ergens thuis liggen. Mocht 
dat niet het geval zijn dan kunt u deze film nog ook bekeken via YouTube. 
 
1. Ga naar www.youtube.com
2. Type in de zoekbalk: Fokferiening It Fryske Hynder
3. U vind hier de film in drie delen terug

 

Lederaadsvergadering 27 november 2020 
In het vorige meidielingsbled van December 2020 stond de vraag centraal “Willen wij cornage in de populatie 
brengen?” Voor de duidelijkheid moet deze vraag gelezen worden of wij het risico willen nemen om cornage 
“meer” in de populatie te brengen. Cornage hebben wij immers al in onze populatie.

Nieuw ledenraadslid gezocht 
Dit voorjaar is Tjitze Bouma statutair aftredend uit de KFPS ledenraad.  Roelof Bos verliet al eerder de 
ledenraad wegens betrekken van een KFPS bestuurspost. Beide heren hebben een grote financiele 
achtergrond. We zoeken namens onze regio nu een extra ledenraadslid. Enige financiele kennis heeft 
daarbij een grote voorkeur, maar is vanzelfsprekend niet noodzakelijk. Meldt u aan via ons bestuur. 
Daarnaast vragen wij uw zienswijze aangaande KFPS zaken met ons te delen zodat wij u nog beter kunnen 
vertegenwoordigen.  
Groet,   Annemiek Mandemaker en Ferry Wolfswinkel

          FOKVERENIGING IT FRYSKE HYNDER
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BASTIAAN 510

Pak nu uw kans, laatste 

dekseizoen in Nederland!!!

Jisse x Tsjerk

PSG dressuur

EISE 489

2016 t/m 2019!!!

2017!!!

in 2020in 2020 2020in 2020in 20in 2020in 2020in

Alleen bij Stal Chardon dekt u 
met een 4-voudig Kampioen!

JURRE 495
4-voudig Kampioen

 HK 2017, 2018, 2019  én 
2021!!!

4 aangewezen hengsten
verrichting 2021
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te hebben. Alwin 469, Nane 492 en Jehannes 
484 lieten zich in deze kampioenskeuring het 
beste zien. Nane en Jehannes werden door 
de juryleden Sabien Zwaga, Corrie Terpstra 
en Jan Hellinx tot de beste twee bestempeld 
waarbij Jehannes werd geroemd om zijn ras en 
correcte bouw, goede stap, opwaartse draf en 
goede achterbeengebruik. Nane 492 werd ook 
omschreven als een rassige hengst met een 
lekkere stap en een draf die sterk was. “Het was 
een close-call” zo omschreef Zwage die Jehannes 
484 aanwees als kampioen oudere hengsten met 
Nane 492 als reservekampioen. 
 
Jonkies 
Smullen was het ook bij de jongere hengsten met 
uiteindelijk Beant 517, Dedmer 519, Arent 515, Boet 
516, Yme 507, Teun 505 en de alweer ietsje oudere 
Tymen 503, Tjebbe 500, Menne 496 en Jurre 495 als 
kampioenskandidaten. Na een eerste drafronde 
verlieten Tjebbe, en Yme de baan en na de tweede 
selectie verlieten ook Menne, Boet en Beant de 
baan. Dedmer, Teun, Tymen en Jurre bleven nog 
even binnen. Voor Stal fan de Kadijk een mooie 
opsteker met twee kandidaten waarvan Teun 
uiteindelijk tot kampioen bij de jongere hengsten 
werd gekroond, met Jurre 495 achter zich.

Algemeen kampioenschap 
Dat deze kwaliteitsvolle hengsten het in de 
slotfase van de dag nog zo moeilijk zouden maken 
voor de jury bleek al vlot. De immer constant 
gaande en zeer fris ogende Jurre 495 passeerde 
Teun 505 en pakte voor de vierde keer de algehele 
kampioenstitel. 

H
engstenkeuring 2021, de corona-editie, 
of wel de ‘blijf-thuis-en-geniet-daar-van-
al-het-moois-versie. Dat Jurre 495 op 
deze online keuring voor een vierde keer 

algemeen kampioen zou worden hadden niet veel 
mensen vooraf voorspeld. Maar hij flikte het weer!
 
Eigen sfeer maken 
Niet in het WTC te Leeuwarden, maar in het FCD 
te Drachten draafden de ‘schatten’ van het KFPS 
hun rondes, langs een, niet echt voor herhaling 
vatbaar gekozen LED-boarding met voorbij 
schuivende reclameuitingen.  Een hal met louter 
voorbrengers, camera- en geluidsmensen, enkele 
KFPS werkorganisatiemedewerkers en uiteraard 
niet te vergeten de onvolprezen sprekers Bert de 
Ruiter, Henk Dijkstra en Gerrit de Boer. Meer niet! 
De sfeerproevers moesten thuis blijven, zelf hun 
hapje en drankje verzorgen, zelf zorgen voor de 
sfeer en er thuis een mooi weekend van maken. 

Oudere hengsten 
Gelukkig bleef één ding wel ongewijzigd en dat 
waren de hengsten zelf. Wel of geen publiek, 
de hengsten liepen doorgaans net als anders. 
Bij de groep oudere hengsten was het dan ook 
als vanouds genieten van de kwaliteiten van de 
nestors van ons stamboek. Michiel 442, Tsjalle 
454, Aarnold 471, Alwin 469, Jehannes 484 en Nane 
492 schopten het tot de kampioenskeuring bij 
de oudere hengsten. Geen echte verrassingen 
hierbij. Met uitzondering van Aarnold 471 
want deze hengst slaagde er in zijn gehele 
periode als goedgekeurde hengst nog niet 
eerder in ooit de kampioenskeuring gehaald 

Jurre 495 
opnieuw aan de 
haal met oranje 

eresjerp

EISE 489

2016 t/m 2019!!!

2017!!!

in 2020in 2020in 2020in 2020

don dekt u 

Tekst en foto: Johanna Faber
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KFPS NEEMT 41 JONGE HENGSTEN MEE 

NAAR DE VOORRIJDAGEN

N
a een onzekere en roerige periode werd vlak voor de start van 
de eerste bezichtiging bekend dat de selectie van de jonge 
hengsten dit jaar door Piet Bergsma, en Corrie Terpstra gedaan 
zou worden. In de aanloop naar de tweede bezichtiging kwam 

Reyer van Woudenbergh daar nog bij. 
 
De tweede bezichtiging bestond, na de pilot van vorig jaar, nu 
opnieuw uit een keuring van ongeveer honderd hengsten, getoond 
aan de hand. De kooipresentatie in de tweede ronde is hierbij komen 
te vervallen. Doel is meer het gebruik van de jonge hengsten te 
beoordelen in plaats van een kopie van de eerste bezichtiging. 
 
De juryleden lieten na afloop van de tweede bezichtiging weten zeer 
tevreden te zijn met de geselecteerde groep hengsten. “In de tweede 
bezichtiging heb je alleen maar sterhengsten en moet er meer gewikt 
en gewogen worden richtin eventueel de uiteindelijke goedkeuring. 
Ik denk dat wij in de eerste bezichtiging een goede selectie hebben 
gemaakt. Nu hebben we ook gekeken naar andere criteria, waaronder 
bloedspreiding want dat is binnen ons stamboek toch wel belangrijk. 
Ik denk dat we nu een mooie selectie hebben. Ik ben heel benieuwd 
naar de voorrijdagen” zo zei Piet Bergsma na afloop van de tweede 
bezichtiging. 

MEIDIELINGSBLÊD



17

We  h e b b e n  t e  m a k e n  m e t  s t e r h e n g s t e n 

e n  d a a r  s t a a n  w e  n o g  s t e e d s  a c h t e r. 

D e  l a t  g a a t  n u  w a t  h o g e r  e n  d a n 

t e l l e n  d e  a f s t a m m i n g,  t o t a a l i n d e x  e n 

e e n  b e e t j e  b l o e d s p r e i d i n g  o o k  m e e”

Jehannes 484 krijgt vijf zonen mee

D
e totale groep doorverwezen hengsten heeft 19 
verschillende vaderdieren en 28 verschillende 
moedersvaders. Bij de moedersvaders is Beart 
411 met vijf zonen aanvoerder, gevolgd door 

Norbert 444 met vier. Als aanvoeder bij de vaderdieren 
staat Jehannes 484 met vijf zonen bovenaan. Jurre 
495, Nane 492 en Omer 493 kregen elke vier zonen 
doorverwezen, gevolgd door Alwin 469 en Rommert 
498 met elk drie. Opvallend hierbij is dat het aantal 
zonen van vaderdieren verhoudingsgewijs een stuk 
dichter bij elkaar ligt dit jaar. Vorig jaar staken Alwin 
469 en Markus 491 er met kop en schouders bovenuit. 

De opgebouwde merrielijnen van de jonge hengsten 
is divers. Vijf moeders zijn sport, negen zijn 
preferent en drie voeren het prestatiepredicaat. 
Twee merries zijn model en drie zijn kroon. Echter 
als fokker hoef je niet meteen bang te zijn dat 
jouw eventuele stamboekmerrie geen dekhengst 
voort zou kunnen brengen, verzekert de jury. Twee 
moeders zijn stamboek zonder verdere predicaten.  
De oudste hengst die meegaat is Wibald Z., hij is zes 
jaar. Daarna eentje van vijf, vier vierjarigen en de rest 
net drie jaar geworden. 

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

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

Wij gaan naar ......

*  Eigen reparatie afdeling

*  Sportprijzen

*  Borduurservice

*  Verhuur van trailer,

    scheerapparaat &

    birth alarm

    

Ruitershop & zadelmakerij Beerens
*  Alles voor paard en ruiter

*  Vakkundig advies

*  Outdoor kleding

*  Lederen laarzen

*  Zadelpasservice met ruime

   keus. Ook voor Friese paarden

Ruitershop Beerens Scharnegoutum  - www.ruitershopbeerens.nl

Ruime winkel, ruime keus

Al meer dan 35 jaar een begrip

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe webwinkel met meer dan 2500 artikelen
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Nadat Hanna’s eerste nakomeling, een jonge Tsjalle-
hengst. tijdens onweer verongelukte kreeg zij van 
Jehannes 484 daarna hengstveulen Brend Abe. 
Daarna volgde een Tsjalle-merrie die dit jaar naar 
de keuring gaat en een Ulbrân-hengst. Afgelopen 
januari is er een merrieveulen van Ulbrân geboren 
met de naam Sinne fan Galinga State. Hanna fokt 
geheel volgens de verwachtingen en zo kan de 
lijn mooi voortgezet worden. Brend Abe is nu in 
eigendom van Age en Marieke Okkema.

Geert en Japke Oosterhaven zetten de fokkerij voort 
en hebben met de groepshuisvesting vele jonge 
Friezen in opfok. 
 
Tekst: Janny Bosma   -   Foto: Johanna Faber

D
e nu 5 jarige Brend Abe heeft zich goed 
doorontwikkeld en mag zodoende na een 
fijne presentatie voor de wagen zich opnieuw 
bewijzen tijdens de komende voorrijdagen.

De Jehannes uit de Model Sport merrie van Norbert, 
Hanna fan Galinga State heeft zich 2 jaar geleden 
ook in het Centraal Onderzoek gepresenteerd. 
Helaas viel toen het doek .

Het fokproduct van de helaas overleden Johannes 
Oosterhaven uit Tzum komt uit een sterke en 
vruchtbare moederlijn met veel Preferente merries 
op rij. De grootmoeder van Brend Abe, Nienke van 
Galinga State (v. Anton) bracht 15 nakomelingen 
op rij. Zowel op de keuringen als ook in de sport en 
testen had zij al snel het Preferentschap en het 
Prestatiepredicaat behaald. Hanna fan Galinga State 
is daar ook eentje van, met zowel het Model-, als 
Sportpredicaat. 

 
Na de eerste bezichtiging in december 2020 en vervolgens een 
tweede bezichtiging in januari 2021 hebben juryleden Piet Bergsma, 
Corrie Terpstra en Reyer van Woudenbergh 41 jonge hengsten 
aangewezen voor de voorrijdagen. Dertien van deze hengsten 
zijn gefokt en/of in eigendom van leden van onze fokvereniging.  
We stellen ze hier even aan u voor!

Brend Abe fan Galinga State 
Jehannes 484 x Norbert 444 

Fokker/Eigenaar: Joh. Oosterhaven, Tzum



Wimer 461 Sp� t 
(Hinne x Heinse)

Fonger 478 Sp� t
(Olgert x Doeke)

Tymen 503  Sp� t
(Tsjalle x Harmen)

Wardy 509
(Hette x Goff ert) 

Dekstation Gaasterland

dekstationgaasterland.nl

M 06 51 10 66 95    

Dekstation      Keuringsklaar maken       Beleren        IBOP

Markus 491 Sp� t
(Maurits x Onne)
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N
a het grote avontuur met Thijmen van ’t 
Glinde Peerd welke nu als Tymen 503 door 
het leven gaat, hebben fokkers Gert van 
Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Follega 

nu een nieuw avontuur in het hengstentraject. De 
driejarige Gouke fan Wettersicht is een volgen-
de troef. Deze zoon van Mewes 438 komt uit de 
stermerrie Tsjarda van ’t Glinde Peerd (v. Tsjalle 454). 

Tijdelijke logées
Gert en Margriet zijn groot liefhebber van stam 70, 
de Wijbenga-tak met paarden uit de Fjildsicht-lijn. 
Sterker nog, ze hebben onlangs weer een aantal 
paarden uit deze stam aangekocht van Wietse en 
Grietsje Wijbenga uit Veenwouden, welke stop-
pen met de fokkerij en diens boerderij hebben 
verkocht. Voor de ‘bejaarde’ merries Hadewich 
fan Fjildsicht en Welmoed fan Fjildsicht (de moed-
er van de onlangs naar Amerika vertrokken Tsjalle 
454) werd een tijdelijk onderkomen gezocht en 
gevonden bij Gert en Margriet op stal. “Het is de 
bedoeling dat Hadewich en Welmoed te zijner tijd 
terug gaan naar één van onze dochters. Zij bou-
wen momenteel bij hun huis een stal waar deze 
beide merries kunnen staan. Omdat wij vaak op 
onze kleinkinderen passen, kunnen wij deze mer-
ries nog regelmatig zien” zo zei Wietse Wijbenga 
onlangs, vlak voordat ze verhuisden naar Kol-
lumerpomp. De beide merrie verblijven tot die tijd 
in Follega.

Moederlijn
Vanwege het sterke achterbeengebruik van de 
paarden uit deze stam is de interesse voor de 
Fjildsicht-paarden voor Gert van Dijkhuizen be-
gonnen. Inmiddels hebben ze uit verschillende 
merries al een paar generaties opgebouwd. Daar 
is de jonge Gouke fan Wettersicht eentje van. 
Gouke is vernoemd naar de grondlegger van de 
Fjildsicht-lijn, Gouke (en Aukje) Wijbenga, de oud-
ers van Wietse Wijbenga. Moeder Tsjarda van ’t 
Glinde Peerd is een dochter van Sape-dochter 
Doete fan Fjildsicht. Doete is ster en preferent en 
was het laatste fokproduct van Gouke Wijbenga 
(en derhalve een reden voor Gert en Margriet om 

Doetes kleinzoon naar hem te vernoemen). Voor 
Doete zit Ankje fan Fjildsicht (v. Jurjen 303) en zij 
is model en preferent. Schuiven we nog een gen-
eratie op dan vinden we daar de ster en prefer-
ente Liskje fan Fjildsicht (v. Tamme 276) die op 
haar beurt weer een dochter is van de befaamde 
Lysebet (v. Bjinse 241) en daarmee is Liskje een 
halfzus van de preferent stamboekhengst Feitse 
293.

Krachtige stap
Gouke is de eerste nakomeling van Tsjarda. Hij 
heeft momenteel een stokmaat van 1.64m en 
liet zich tijdens de eerste en tweede bezichtig-
ing netjes zien. “Een hengst met een voldoende 
edel hoofd, een lange hals, goede schouderlig-
ging en een sterke bovenlijn. Zijn kruis mag ietsje 
langer en ietsje minder hellend. Stap is voldoende 
ruim en krachtig en hij draaft mooi opwaarts met 
voldoende tact. Hij mag nog ietsje meer dragen” 
aldus Piet Bergsma namens de hengstenkeuring-
scommissie. 

Mewes gebruikt
“Wij vonden Mewes een ondergewaardeerde 
hengst. Zijn stap is zeer goed en ook zijn jeugdige 
opdruk sprak ons erg aan. Daarnaast zijn sterke 
achterbeen gebruik. Onze merrie Tsjarda is snit-
tig met een mooie lichte hoofd/halsverbinding. 
Ook zij heeft een jeugdige opdruk, hard beenwerk 
en ze kreeg een 8 op haar draf bij haar sterverk-
laring. De combinatie Mewes x Tsjalle zie je niet 
zo vaak en daarom besloten wij in 2017 dat we 
dat gewoon maar eens moesten gaan doen” zegt 
Gert lachend. “Ik vind dat Gouke opvalt in zijn stap. 
Die vind ik krachtig en ruim en mooi functioneel. 
Hij kreeg daar ook een mooi cijfer voor, dat zie 
je niet zo vaak in de Friezen. Verder is hij op alle 
onderdelen mooi correct. Momenteel staat hij op 
stal bij Tsjalling de Boer in Sint Johannesga. Daar 
doet hij het erg goed. Hij is makkelijk bewerkbaar, 
pakt het werk goed op en is net als zijn moeder 
erg leergierig en heeft altijd zin om te werken”. 
 
Tekst en foto: Johanna Faber

Wimer 461 Sp� t Fonger 478 Sp� tSp� t
(Hette x Goff ert) 

Markus 491 Sp� t
 

Gouke fan Wettersicht 
Mewes 438 x Tsjalle 454 

Fokker/Eigenaar:  

G.G.F. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen, Follega
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EquiLife paardenartsen is een jonge 

praktijk met twee dierenartsen die 24/7

klaar staan voor al uw veterinaire 

zorg en vragen. 

Er is speciale aandacht voor de

voortplanting* en lymfedrainage.

Ook embryotransplantaties en OPU/ICSI.

Schroom niet om ons te bellen of om ons te 
appen op het nummer: +(31)6 10 412 537.

VOOR EEN VOLGENDE 

ZAKELIJKE SPRONG...

…DENKEN WIJ

GRAAG MET U MEE!

Countus Joure  /   Mercatorweg 2  /  T (0513) 65 79 90 /  joure@countus.nl  
www.countus.nl
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D
e flagge koe yn Jorwert al op de twadde 
dei fan de hynstekeuring 2021 útstutsen 
wurden: seis trainde hynders mochten 
troch nei de foarryddagen, wêrfan fjouwer 

yn (dield) eigendom fan Stal Chardon. De iennichst 
soan fan túchtopper Eise 489 die troch mei is de 
trijejierrige Gerrit RV. Dizze hynst is fokt troch de 
grutske Baukje van der Meulen-Veenje út Garyp út 
stjermerje Nynke RV (h: Harmen 424). 
“Op de fokdei yn Garyp seach ik Gerrit rinne. In 
aparte foalle mei fantastyske bewegings. Tegearre 
mei in soan fan Baukje van der Meulen ha ik de jonge 
hynst foar brocht. Gerrit hat in earste preemje 
krigen en mocht ek yn de kampioenskeuring 
ferskinen. Gerrit komt út in moai lijntsje, dêr ha ik 
wat mei”, ferteld Jelmer.   
Tegearre mei Jack Vanderkooy fan KCF Farms út St. 
Thomas (Kanada) en Brenda & David Bradshaw is 
Stal Chardon eigner fan dizze kânshawwer. “Ik bin 
yn kontakt kommen mei Jack Vanderkooy yn de 
tiid dat Julius hjir op it dekstasjon kaam te stean. 
Tegearre mei in maat hat Jack in tal hynders kocht, 
wêr ûnder ek Gerrit”, seit Jelmer Chardon. Jack is 
de fokker fan Julius 486 (h: Norbert 444). 

Presintaasje 
Gerrit is in rastypyske hynst, mei in romme stap 
en hy liet in dryste draf sjen.  “De stap is rom en 
krêftich. De draf is opwaarts mei foldwaande 
underbringing fan de achterfoet”, seit Piet 
Bergsma yn syn taljochting op de bewegings fan 
Gerrit. 
“De jonge hynsten binne allegearre ljocht beleerd 
ûnder it seal en foar de karre. Gerrit docht it hiel 
bêst. It is in leave hynst; yn it wurk en op stâl. Oan 
de hân is it in lyts boefke, lykas soms syn heit. Hy 
hat ek safolle power! Gerrit rint enoarm opwaarts, 
echt mei it skoft omheech, dat is in grut pluspunt. 
Misskyn is Gerrit wol in Eise 2.0!”, ferteld Jelmer 
entûsjast. 

Memme-line
Gerrit is de twadde soan fan de 9-jierrige 
Harmen-dochter Nynke. Berne yn 2017 wie der in 
hynstefoalle fan Markus 491. De lêste twa jier hat 
Nynke merjes krigen: yn 2019 in Tsjalle-dochter en 
yn 2020 in Matthys-dochter. Beppe fan Gerrit is 
de Stjer- en Preferinte – merje Ilona R.V (h: Jasper 
366). Ilona hat oant no ta trettjin neikommelingen 

krigen. Sy is ek mem fan Model- en Sport AA- merje 
Aitske R.V. (Aan 416) en earste preemje hynstefoalle 
Hylke (h: Aan 416) yn 2018.  

Jurre-soannen
Tegearre mei Hans-Jürgen Niemeyer hat Jelmer 
tsien foaltsjes fan harren hynst Jurre 495 kocht;  
dêr meie no trije hynsten fierder fan.   “Jurre jout 
goeie karakters en hynders mei goed gebrûk fan 
achterfoet; it liket goed”. 

Bastiaan 
Neist dat Jelmer gek is op ‘Mauritsen’, mei Jelmer ek 
de Jisse tige bot leie. “De earste neikommelingen 
fan de 13-jierrige Bastiaan yn Nederlân binne 
ûnderwilens berne; dit liket goed. Yn Australië 
had de hynst ek al goede fokresultaten sjen 
litten. In oantal jier lyn haw ik Braggo S. (no is syn 
namme Bastiaan 510) fia Leny Haytema ferkocht 
oan Katrina Routson. Wy binne it iens wurden dat 
Bastiaan hjir twa jier de fokkerij tsjinje soe. Nei 
alle gedachten sil hy yn augustus werom gean, 
krekt foar it dek seizoen yn  Australië begjint”.   

Takomst 
Op de fraach nei syn (saaklike) ambysjes , seit 
Jelmer “Wy hawwe in pear goeie jierren hân, mar 
ik  soe der noch graach in pear jonge hynsten by 
hawwe wolle. Dit kin samar wêze want wy hawwe 
no seis goede foarryddagen-hynsten stean”. 
Wy sille sjen of it al safier is: in nije jonge hynst foar 
Stal Chardon. 
 
Tekst: Anke Noordmans   -   Foto: Johanna Faber

Gerrit R.V. 
Eise 489 x Harmen 424 

Fokker: Mevr. B.T. van der Meulen-Veenje, Garijp 

Eigenaar: KCF Farms, St. Thomas, ON Canada & Stal Chardon, Jorwert & David and 

Brenda Bradshew, Wilsonville ON Canada 
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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

HENGSTEN BESCHIKBAAR BIJ DE NIEUWE HEUVEL:HENGSTEN BESCHIKBAAR BIJ DE NIEUWE HEUVEL:
Alwin 469 – Arent 515 – Auwert 514 - Boet 516 – Epke 474 – Jouwe 485
Maurus 441 – Omer 493 – Pier 448 – Tiede 501 – Tjebbe 500 – Willem 508

Bartele 472 – Erryt 448 – Gerben 479 – Haitse 425 – Stendert 447

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

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

www.denieuweheuvel.com

� Gerenomeerde EU stal
� Vers- en diepvriessperma
�  Keuringsklaar maken
�  Beleren en trainen onder 

het zadel en in het tuig 
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“Ze had een goed papier en dus wilde ik het wel 
proberen. Het is een jeugdige merrie. Simone 
paarde ik eerst met Bente 412. Dat pakte niet echt 
helemaal uit zoals gewenst. Deze waren iets klein. 
Daarna gebruikte ik Doaitsen 420. Daar kwam An-
drea Ygrek uit. Zij werd ster. Het jaar daarop kwam 
Eeke Ygrk en zij werd ook ster. Het volgende veu-
len was eentje van Maurus 441 en ook deze, Inge 
Ygrek, werd ster. Inge Ygrek heb ik nog, evenals  
twee dochters van haar. 

Goed achterbeen
Eeke Ygrek bracht bij de familie Ydema vier na-
komelingen. Eerst een merrie van Epke 474, daar-
na een hengst van Wytse 462 en toen opnieuw een 
merrie van Epke 474. Daarna kwam Drys Ygrek. Hij is 
de eerste sternakomeling van Eeke Ygrek. “Ik heb 
Eeke daarna verkocht aan Marijn Zwart. Hij heeft 
ook nog met haar gefokt” zo weet André. Marijn 
kreeg bij Eeke twee hengstveulens op rij. Eentje 
van Tsjalle 454 en eentje van Ulbrân 502. André 
omschrijft Eeke als een merrie die qua exterieur 
niet per definitie heel bijzonder was, máár ze heeft 
een aldermachtigst sterk achterbeen. Ze is een 
machtige beweger en een harde werker. Ze is niet 
voor wedstrijden gebruikt, alleen wat recreatief. 

Niet alleen Drys
Als enter heeft André Ydema de hengst Drys Ygrek 
al verkocht aan Roel en Gerda Oldenburger uit Hoo-
ghalen. Inmiddels is ook tuigpaardrijder Harm Jan 
Veenstra uit Boijl mede-eigenaar van de hengst. 
Als tweejarige werd Drys ook al aangeboden op de 
eerste bezichtiging. Hij haalde de tweede bezich-
tiging toen niet. Deze keer slaagde hij daar dus wel 
in. André Ydema had dit jaar ook fokproduct Its 
Ygrek (Eise 489 x Time 398) naar de eerste bezich-
tiging. Hij werd ster, maar ging om OCD niet verder. 
De komende maanden zal blijken of Ydema in het 
najaar nageltjes kan bijten omdat hij uit 2019 nog 
de hengst Dyami da Monico mede in eigendom 
heeft met de Oostenrijkse Regula Monico. Deze 
hengst, Alwin 469 x Maurus 441 mocht in 2020 al 
meelopen in het CO maar bleek niet fit om deel te 
kunnen nemen. Binnenkort zal blijken of hij er nu 
wel klaar voor is. 

Tekst en foto: Johanna Faber

O
nder catalogusnummer 104 stond de in-
middels vierjarige Drys Ygrek ingeschreven 
voor de eerste bezichtiging. Een hengst die 
meteen de aandacht trok nadat de afstam-

ming werd bekeken. Drys Ygrek is namelijk een 
zoon van de laagverwante Omer 493, maar heeft 
in Fabe 348 als moedersvader eveneens vrij on-
verwant bloed. Met een verwantschapspercent-
age van 15,9% is Drys Ygrek van alle aangemelde 
hengsten uit de eerste bezichtiging dan ook het 
laagst verwant aan de gehele populatie. In de stri-
jd om een zo gevarieerd mogelijke genenpool is 
de hengst alleen daarom al interessant.

Sterke rug
Maar laag verwant zijn is puntje één……kwaliteit 
bezitten is puntje twee. De eerste indruk van de 
hengst was goed. Drys Ygrek heeft een mooie ster-
ke bovenlijn, toonde voldoende ras en kruislengte. 
Hij liet zich ook goed zien in de stap. In draf was hij 
iets gehaast en op de voorhand, zo zei de jury. 

Ongezien aangekocht
Drys Ygrek is gefokt door André Ydema uit Wyt-
gaard. De hengst komt uit de twaalfjarige Eeke 
Ygrek van stam 50. De moeder van Eeke Ygrek is 
Simone Boszorg, een ster preferente dochter van 
Hannes 296 uit de model- en preferent Lammert 
260 dochter Hanneke Boszorg. Nog vóór Hanneke 
Boszorg vinden we de eveneens model- en pref-
erent Whita (v. Tsjalling 235). André weet te vertel-
len dat hij de merrie Simone Boszorg zo’n 15 jaar 
geleden ongezien aankocht uit Duitsland vandaan. 

Drys Ygrek 
Omer 493 x Fabe 348 

Fokker: André Ydema, Wytgaard 

Eigenaar: Mevr. G. Oldenburger-Wessels, Hooghalen & H.J. Veenstra, Boijl



Halverweg de maand februari werden wij in Nederland getrakteerd 

op een dikke laag sneeuw. Op zo’n moment ontdooien enkele 

Friezenliefhebbers en lonkt het vermaak met onze Friezen. Een aantal 

rijders haalden de arrentikkers, bellentuigen, bontmussen en hun 

Friese paard van stal en togen naar het bos in Sint Nicolaasga voor een 

ritje. Een lust voor het oog (en gehoor)
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Uw adres voor:

 

-          Uw complete mais- & grasoogst

-          Compleet programma graslandverbetering

-          Mestverwerking met giertank en sleepslang     

           (hoge capaciteit)

-          Overige agrarische werkzaamheden

-          Lasergestuurde afreibalk

-          Leveren en aanbrengen erfverharding/sleufsilo’s

-          Leveren en aanbrengen paardenbakken

-          Verhuur diverse machines en materialen

 

Maar ook uw adres voor:

 

-          Levering / zelf afhalen zand en grond

-          De aanleg van uw walbeschoeiing

-          De aanleg van uw riolering

Wolsumerwei 2, 8774 PL Wolsum

Tel: 0515-579408 

M: info@brandsma-wolsum.nl - I: brandsma-wolsum.nl
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Zelf opfokken 
Ondanks het feit dat er veel handel wordt 
bedreven, is het doel om de eigen gefokte 
veulens zelf op te fokken. Ze hebben de ruimte 
om zowel zomers als ’s winters de jonge paarden 
in groepshuisvesting op te fokken.
 
Training oppakken 
In augustus vorig jaar is Hendrik uit de wei 
gehaald en vanaf september is er rustig gestart 
met hem te longeren en stappen aan de hand. 
De laatste weken voor de keuring is de training 
overgenomen door Stal de Mersken, die Hendrik 
ook op de keuring hebben voorgebracht. 
Natuurlijk hadden ze graag op de tribune willen 
zitten tijdens de eerste en twee bezichtiging. 
Nu was het apart om de paarden via de TV te 
moeten volgen. Maar met Hendrik door naar de 
voorrijdagen, was het een succesvolle keuring.
 
Fijn karakter 
Met mooi jury commentaar over onder meer zijn 
bouw en krachtige en opwaartse draf gaan ze 
met vertrouwen richting de voorrijdagen. Hendrik 
wordt onder het zadel gereden door Pietie van 
den Berg en ook voor de wagen pakt hij het werk 
goed op. Hij is zeer werkwillig en heeft het fijne 
karakter van zijn moeder mee gekregen. Ze kijken 
er naar uit om hem komende zomer weer voor te 
stellen en zijn verrichtingen dan hopelijk vanaf de 
zijkant te kunnen volgen.
 
Tekst: Christina Dijkstra   -   Foto: Johanna Faber

H
endrik fan ‘e Ridderdijk is een zoon van de 
hengst Alwin. Hendrik is gefokt door familie 
Duiven-Lettinga. 
Precies 20 jaar geleden is het eerste Friese 

veulen gefokt, genaamd Dieuwke fân ‘e Ridderdijk. 
Dieuwke was een Ulke 338 dochter uit een 
stermerrie van Jochem 259, uit de fokkerij van 
Hessel Bouma. Waar de hobby met de paarden al 
lang aanwezig was, was dit het moment dat de 
Friese parels hun intrede hebben gedaan. Een 
hobby waar de gehele familie plezier aan beleefd 
en die steeds verder uit de hand is gelopen.

Jaarlijkst 15 veulens  
Waar  de eerste jaren gewoon voor de leuk een 
veulentje werd gefokt, zijn ze in de loop der jaren 
steeds serieuzer gaan kijken naar interessante 
bloedlijnen en stammen. Zo hebben ze nu 20 jaar 
later op de boerderij in Hartwerd een handelsstal 
in Friese paarden waar ieder jaar ongeveer 15 
veulens worden geboren. 

Kampioenskeuring 
In 2011 is Lisa van Penjum als veulen aangekocht, 
een dochter van Gjalt 426, uit een predicaatrijke 
moederlijn uit de fokkerij van de familie 
Folkertsma te Pingjum. Lisa is de moeder van 
Hendrik. Alwin 469 werd in de fokkerij gebruikt 
vanwege de goede raskenmerken en beste 
bewegingen van zijn nakomelingen en van daaruit 
is in 2018 Hendrik fan ‘e Ridderdijk geboren. 
Direct vanaf de geboorte was Hendrik al een 
imposante verschijning. Als veulen kreeg hij een 
eerste premie op de keuring te Blauwhuis en 
later op de Centrale Keuring liep hij mee in de 
kampioensring.

Hendrik fan ‘e Ridderdijk 
Alwin 469 x Gjalt 426 

Fokker/Eigenaar: Mevr. A. Duiven-Lettinga, Hartwerd



www.henswoude.nl

sport

Vers sperma ‘s ochtends voor

09.00 uur telefonisch bestellen via

telefoonnummer: 06-25407126,

of Germ Aise: 06-51003902.

Alle dekgelden zijn excl. BTW,

verzendkosten en afdracht KFPS.

Elke volgende te dekken

merrie  € 50,- korting!
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Frozen 
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“
Der mankearde neat oan it optreden, mar it 
is in momint opname. Ja, ik bin tefreden”, seit 
syn fokker Ate Leijendekker. Tiid foar in Corona-
proef petear; oer de tillefoan mei Ate (60 jier) 

en Anneke Leijendekker, nei oanlieding fan de 
oanwizing fan Gerben A.L. (h: Nane 492). De situaasje 
docht de famylje Leijendekker bytsje tinken oan 
SU-oanwizing fan harren fokprodukt en healbroer 
Wilbert (h: Michiel 442). Doe’t hat der ek al in stikje 
yn it Meidielingsblêd stean (maart 2018).

Neiteam fan Rinske L.
“Nei it stjerren fan ús heit Sikke binne Rinske L (h: 
Beart 411) en  Stjer Preferinte Janke Ina (h: Tsjalke 
397) ús fokmerjes wurden. Myn broer Otto fokte al 
langer. Ik haw der letter aardichheid oan krigen”, 
fertelt Ate. Gerben komt út de 16-jierrige Stjer 
Preferinte merje Rinske L. Rinske hat ûnderwilen 
tolve neikommelingen krigen, wêrfan seis stjer-
bern. Ek Floris (h: Maurits 437) en Hilbrand (h: 
Maurits 437) út Rinske mochten troch nei it Sintrale 
Undersyk. Floris tsjinnet as foalleboek-hynst de 
fokkery yn Nij-Seelân. De stjer- en Sport-Elite hynst 
Hilbrand is no yn Sweedske hannen (eig: Kristofer 
Johansson). 

En dan moatte wy ek Rinske har dochter Dina net 
ferjitte te neamen. “Ik ha de hynst Nane earder 
brûkt; dizze folle suster is letter foalle-kampioen 
op de Sintrale Keuring 2017 wurden yn Drachten. 
Dina wie in hiel moaie foalle, dy ha ik ferkocht oan 
Willem Lokhorst. Nane liet him dit jier ek goed sjen 
op de Hynstekeuring”. Dina is ferline jier stjer mei in 
earste preemje wurden op in lokaasjekeuring yn St. 
Johannesgea.   

Sûnt healwei febrewaris rint der in merjefoalle fan 
Yme 507 (h: Tsjalle 454) neist Rinske. “De foalle hat 

Gerben A.L. 
Nane 492 x Beart 411 

Fokker: Ate Leijendekker, Witmarsum 

Eigenaar: dhr. J. Klijnstra, Groningen

de namme Silke krigen, it moat wol in moaie Fryske 
namme bliuwe. In moaie foalle, it sjocht der goed 
út. Ik haw wol ferwachtingen fan har. Rinske wurdt 
al wat âlder dus dizze merjefoalle wol ik hâlde. Nei 
Dina hat Rinske allinnich hynsten brocht. Misskyn 
komt Rinske wol wer ûnder Yme, mar dêr bin ik 
noch net út. Under de kofje hawwe wy it gauris 
oer ús hynstenkar”. De broers sitten mei-inoar yn 
maatskip, Otto wennet op de buorkerij. 

Beppe Amerins
Rinske komt út Stjer- en Preferintemerje  Amerins 
(h: Leffert 306). Sy hat tsien neikommelingen krigen, 
ûnder oare ek Kroan- en Preferinte AA-merje Marijke 
Amerins (h: Beart 411). Dêrfoar sit noch Elscke 
Model (h: Bendert) en rint werom op de Vesta-line.  

Trije hynders
Neist Rinske hawwe Ate en Anneke noch twa 
dochters fan Janke Ina: in 3-jierrige (h: Rommert 
498) en in stjermerje (h: Hessel 480). Dizze Hessel-
dochter krijt dit jier in foalle fan Boet 516. “Wy 
wolle graach rastypyske Fryske Hynders fokken, 
dy net te grut binne”.  

Presintaasje 
De heechbenige Gerben liet neffens HK-sjuery 
foarsitter Piet Bergsma “een ruime en krachtige 
stap” sjen. “Draaft opwaarts, maar zou meer 
tot draging kunnen komen”. De hynst waard 
netjes foarsteld troch it team fan De Mersken. 
De grutske eigners fan Gerben binne no Jelle en 
Jacquelien Klijnstra út Grins. Mar ôfwachtsje hoe 
Gerben de kommende tiid him presintearje sil yn 
de Foarryddagen. 
 
Tekst: Anke Noordmans   -   Foto: Johanna Faber
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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

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



33

MEIDIELINGSBLÊD

Nafok Roaske Blomke
Roaske Blomke’s eerste nakomeling is Dahlia 
Roaske Blomke B Sport (v. Maurus). Zij werd 
na haar eerste nakomeling Sven B (v. Wimer) 
verkocht via Germ Aise naar Noorwegen. Sven B 
haalde de derde bezichtiging en werd daarna 
verkocht aan Sybren Minkema. Hij doet het 
geweldig in zowel de dressuur Prix St.George als 
voor de wagen. Hij won zowel de Pavo/Fryso cup 
onder het zadel als voor de wagen. Na nog een 
Nane-nakomeling is ze teruggekocht en staat ze 
weer bij ons op stal in Makkum, nu hoogdrachtig 
van Wimer. De Stendert Iris Roaske Blomke B is 
de tweede nakomeling ook zij werd vlot Ster 
en naar Duitsland verkocht naar de Familie 
Carstens. De Stendert Klaproaske is de derde 
en werd Ster eerste premie Sport. De Thorben 
merrie Orchidee werd ook vlot Ster en Sport. 
Daarna volgde een Wimer hengst die helaas in het 
buitenland ergens verblijft. Dan volgt Stermerrie 
Amber van Jehannes. Zij is ook hoogdrachtig van 
Teun. Eden van Nane volgt en is nu hoogdrachtig 
van Jehannes. verkocht aan Cobie Bruinsma 
in Dedgum. Daarna volgt Mayra de jonge Teun. 
Roaske (drachtig van Matthys) en Mayra zijn vorig 
jaar verkocht naar Cees en Anja van As uit Rumpt 
om daar de fokkerij mee op te zetten. 

Oorsprong van de lijn
De merrie Roaske Blomke komt uit de merrie waar 
de Bosmas mee begonnen Ineke Ster Preferent 
de Djurre x Naen x Jochem. Zij werd als twenter 
gekocht. Een gouden zet. Een fantastische 
merrie uit stam 2 die een prachtig lijntje heeft 
uitgebouwd met zowel fokkerij als sport. Zij liep 
Z1 dressuur en had ook een A IBOP van 81 punten 
toen er ook nog gesprongen moest worden. 
Famke Ineke (v. Sape) werd Model en 2x Nationaal 
Kampioene en haalde op de ABFP 83,3 punten. 

Tekst: Janny Bosma   - Foto: Johanna Faber

D
e Jehannes zoon uit de eerste premie 
Ster Sport merrie Klaproaske Blomke B (v. 
Stendert) heeft zich beide selectie dagen 
overtuigend gepresenteerd om mee te 

mogen doen aan de voorrijdagen voorafgaand 
aan het Centraal Onderzoek in september. Hij is 
gefokt bij de familie Bosma in Makkum en wordt 
nu bij Stal de Mersken verder voorbereid op de 
voorrijdagen.
Hertog B is de tweede nakomeling van Klaproaske. 
De eerste is een Nane-merrie, Fryske Klaproaske 
welke vorig jaar als driejarige Ster met een eerste 
premie werd. Fryske is nu drachtig van Jehannes. 
Na Hertog B welke Age Okkema als veulen al kocht 
volgde weer een Jehannes-hengst, Kanjer B. Deze 
werd als veulen verkocht aan Germ Aise Bouma 
van Henswoude. Deze zal de volgende eerste 
selectie zijn opwachting maken. Klaproaske is nu 
hoogdrachtig van Teun.

Prestatie in de lijn
Klaproaske komt uit de Ster Preferent Sport 
en Prestatiemerrie Roaske Blomke B. Zij is van 
Doaitsen uit de Ster Prestatie merrie Blomke B 
(v. Jasper). Blomke B heeft 3 nakomelingen Ster 
waarna ze verkocht werd naar de USA. Helaas 
gaan ze daar niet met de nakomelingen naar de 
keuring zodat een 4e Ster er nog steeds niet is 
om Preferent te worden. Wel hebben ze daar een 
hengst op Prix St.George niveau zodat wel het 
Prestatie predicaat aangevraagd kon worden. Dat 
verdiende ze ook omdat Roaske Blomke B Sport 
werd en ook Madeliefke Blomke  B (v. Wierd) een 
IBOP van 78 punten behaalde. Deze Wierd Ster 
eerste premie merrie werd tijdens de voorloper 
van de Friesian Talent Cup, toen de finales van 
de Eurobottle Cup in Marienheem nog werden 
gereden in 2007 als winnares uitgeroepen van de 
finale met dochter Tiny in het zadel. Ook Roaske 
behaalde een jaar later in 2008 in  Marienheem, 
hoogdrachtig de finale met Tiny en werd toen als 
derde geplaatst. 

Hertog B 
Jehannes 484 x Stendert 447 

Fokker/Eigenaar:  

Fam. J. Bosma-Dijkstra, Makkum
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VOOR EEN MACHTIGE JCB

Joure   (0513) 41 71 31

www.martienvisser.nl

Naast ons Agrarische werkzaamheden hebben wij ons nu ook 

gespecialiseerd in het maken van: 

 

✔ Paardenbakken 

✔ Walbeschoeiing 

✔ Tuinaanleg 

✔ Erfverharding 

✔ Sleufsilo’s 
 

Tevens kunt u bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte sleufsilo 

wanden en het inruilen van uw oude sleufsilo’s. 

 

Ook voor verhuur van kunststof rijplaten, diverse trilplaten, 

stenenknippers en ander klein materiaal.  

 

Vraag vrijblijvend naar meer informatie.  

R. de Jong 0645132215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosthem, Skerdyk1 

Prachtig gelegen woonboerderij/melkveehouderij. 

Stelpboerderij, ruime ligboxenstal en melkstal. 

Sint Jacobiparochie, Hovensterweg 1 

Akkerbouwbedrijf met paardenhouderij. Woning met 

schuren, grote loods, binnen- en buitenrijbak, ruime 

stal en 41 paardenboxen. 

Grou, Burd 13 

Op een eiland gelegen woonboerderij. Verkeerd in 

goede staat en is voor veel recreatiedoeleinden te 

gebruiken. Aanwezig: theeschenkerij en recreatiezaal. 

Meer informatie: 

www.brandsma-og.nl

www.hoveniersbedrijfnatuurlijk.nl

Harlingen 

Tel: 06 41 510 465 

Tel: 06-43 011 058

Ontwerp   Aanleg   Onderhoud   Bestrating   Vlonder   Renovatie
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M
ei syn nûmmer 220 kaam de rastypyske 
Hielke L.W. (h: Jurre 495) de baan yn. De 
grutte baan (mei de oerspringende râne) 
fan de twadde besichtiging yn Drachten 

wie wol wat spannend foar him. Yn de twadde 
ronde liet hy him better sjen, mei sels-hâlding 
en de sturt der op. “In hynder mei in foldwaande 
sprekkende holle, in foldwaande romme en ak-
tive stap en in goede draf mei de achterfuotten 
ûnder it lichem en in goed gebrûk fan de foarfuot-
ten”, neffens HK-sjuery foarsitter Piet Bergsma.  

Bertegrûn
Hielke is berne oan de Rypenderlaan by Wyt-
marsum. De famylje Ludema is fokker fan dizze 
Jurre-soan út harren Hester L.W. (h: Jisse 433). De 
hynst is no yn eigendom by Stal Chardon en Hans-
Jürgen Niemeijer út Bremen. Hielke is de twadde 
hynst dy’t Johan (60 jier) en Aggie (55 jier) troch 
hawwe nei de Foarryddagen. In pear jier lyn mocht 
Bernadus L.W. (Jehannes 484) út Wilma L.W. (h: Gjalt 
426) it besykje.

Op de buorkerij fan maatskip Ludema-Bouw-
meester stean neist 70 kij ek seis Fryske hynders. 
Soan Willem (25 jier) wol it spul oernimme, hij is no 
ferstjinwurdiger by ‘Landbouwmechanisatiebed-
rijf Rosier Greidanus’ yn Winsum. De hynders binne 
in hobby fan de hiele famylje. Harren dochter 
Hester (21 jier) rydt de 5-jierrige healsuster fan 
Hielke, Jehannes-dochter Benthe L.W. Sy hat by 
har heit bedongen dat se mei Benthe earst de 
sport yn mei, de kombinaasje mei L1 starten. “Myn 
broers, Jeroen en Hans,  komme ûs ek wol te hel-
pen en advisearjen. Mei syn allen diskusjearje wy 
oer de hynders en de hynstenkar”, fertelt Johan 
entûsjast. 

Hynstekar 
 “De kar is op Jurre fallen, om mear front te fokken 
by (de neikommeling fan) Hester. Wy hiene Jurre 
op de Hynstekeuring sjoen, de hynst rûn mei front 
troch de baan. Hy wie ek krekt kampioen wurden. 
Wy meie graach jonge hynsten brûke”, seit Johan. 

Yn 2019 hat Hester in merjefoalle krigen fan Jurre 
en yn 2020 in hynstefoalle fan Jouwe 485. Dizze 
folle suster fan Hielke mei de namme Jetske L.W. 
hat in earste preemje krigen. “Jetske stiet hjir op 
it bedriuw yn opfok mei in Jehannes-merje Janke 
LW. Jetske liket in leuk hynder te wurden!” Hes-
ter kin no ein febrewaris in foalle fan Boet 516 
krije. “Boet haw ik keazen om’t it mear hynder 
is, grutter. Ik hâld wol fan in aventoerke. Wy be-
sykje hynders te fokken; dy net oerdreaun grut 
binne, opwaarts boud binne, in sterke achterhân 
hawwe en goed stappe kinne”. De famylje fokt 
mei trije merjes. Neist Hester is no Marian L.W. (h: 
Reinder 452) foal fan Matthys 504 en Wilma L.W. 
(h: Gjalt 426) is foal fan Auwert 514. De famylje 
tinkt dit dekjier Dedmer 519 (h: Alwin 469) en 
Foeke 520 (h: Jehannes 484) te brûken foar har 
merjes. De tredde hynst is noch in diskusjepunt.  

Keap 
“Doe’t Hielke fjirtjin dagen âld wie, kaam Jelmer 
Chardon te sjen en kocht him fuortendaliks. Hiel-
ke rûn maklik en stapte goed, sei ek Jelmer”, fer-
teld Johan. “Tegearre mei Anita en de bern wie ik 
út te riden op snein. Yn twa tellen haw ik Hielke 
kocht. It wie in aparte foalle! Letter krige de foalle 
in earste preemje op de keuring mei in acht op de 
draf”, wit Jelmer Chardon noch. Hielke is ien fan de 
tsien foallen, dy’t Jelmer en Niemeyer kocht haw-
we fan de earste jiergong fan de neiteam fan har-
ren hynst Jurre. De famylje Ludema hâldt kontakt 
mei Jelmer en folget Hielke op syn libbensreis.    
 
Hans L.W. 
Ek harren Hans L.W. (h: Menne 496) út Reinder-
dochter Marian L.W. (út Wilma L.W.) mocht him 
presintearje yn de twadde besichtiging. Spitich 
mocht hy net troch. Jelmer Chardon is tegearre 
mei de famylje Ludema eigner fan Hans L.W. De 
hynst rint no mei yn de neikommelingentest foar 
syn heit Menne.
 
Tekst: Anke Noordmans   -   Foto: Johanna Faber

Hielke L.W. 
Jurre 495 x Jisse 433 

Fokker: Fam. Ludema, Witmarsum 

Eigenaar:  

Hans-Jürgen Niemeyer, Bremen
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nu nog rank en slank, en groeit nog niet echt in de 
body. Imme is een hele blije hengst. Lilian de Waal 
rijdt hem nu onder het zadel en dat gaat goed. 
Jelmer Chardon heeft hem voor de wagen en ook 
Jelle helpt nog mee”.

Wat de toekomst voor Imme gaat zijn, daar zijn 
Leny en haar mede-eigenaar nog niet uit. “Er is 
wel vraag naar hem, maar we weten nog niet wat 
we gaan doen. De mede-eigenaar wil wel graag 
het avontuur aangaan”. Voor Leny is het hele tra-
ject richting het CO iets wat ze onlangs nog heeft 
meegemaakt met haar eigen gefokte Wibout. “De 
beleving was wel een beetje anders moet ik zeg-
gen. Ik was daar dagelijks mee bezig. Dat was zó 
spannend. Ook met de goedkeuring van Jehannes 
484 was ik veel bezig. Ik ben een groot fan van Olof 
315. Ik heb vertrouwen in Imme. Hij is technisch 
goed en sterk van achteren”.

Imme R. van Dedgum is een zoon van Nane 492 uit de 
kroon- en preferent Renske J. van Dedgum (v. Olof 
315). Renske J.is op haar beurt een halfzus van Je-
hannes 484. De merrielijn bevat echte doorzetters, 
zo zegt Jehannes Bakker als medefokker van 
Imme. “Ze geven nooit op” zo zegt hij. Renske J. van 
Dedgum mag wel een ietsje langer voorbeen heb-
ben en met de keuze voor Nane hoopte ik dat haar 
veulen dat iets zou verbeteren. Dat is in mijn ogen 
wel gelukt. “Renske zelf heeft wel een goed achter-
beengebruik” zo gaat hij verder, nadat hij vertelde 
dat niet alle paarden kon houden en daarom twee 
jaar geleden Imme verkocht.
 
Tekst en foto: Johanna Faber

U
it de zelfde moederlijn als Jehannes 484 
komt de inmiddels driejarige, erg jeug-
dig aandoende Imme R. van Dedgum. Deze 
hengst is gefokt door Jehannes en Tiwina 

Bakker en nu in eigendom van de Amerikaan Ra-
mon Ayala uit Woodbridge VA samen met Leny Hay-
tema in Wons.

“In juli 2019 heb ik Imme aangekocht” weet Leny te 
vertellen. “Ik heb hem zo uit het land aangekocht. 
De hengst is direct daarna naar de opfok in Ou-
demirdum gegaan. Een jaar later heb ik hem door 
Jelle van der Weide klaar laten maken voor de 
eerste bezichtiging. Ik had direct bij aankoop wel 
een ‘wauw’ gevoel. Ik zag er wel wat in. De hengst 
heeft techniek. Hij leek mij wel de moeite waard. Ik 
had een klant die wel een avontuurtje wilde aan-
gaan en zo hebben we de hengst samen. Naar-
mate Imme ouder werd, hoe positiever ik werd. Hij 
is sterk van achteren en blijkt ook wel een karak-
terdier te zijn. Ik zat mijn nagels op te vreten toen 
hij tijdens de eerste bezichtiging werd gekeurd. 
Met de handen op mijn hoofd dacht ik echt even 
dat hij het zou verknoeien want hij was even heel 
pittig. Gelukkig werd hij wel ster. Daar had ik heel 
eerlijk gezegd ook wel een beetje op gerekend” 
zegt Leny eerlijk.

Inmiddels gaat de training van Imme verder en 
doet Jelle van der Weide dit samen met Jelmer 
Chardon. “De hengst had even een lesje nodig” 
lacht Leny. “Maar inmiddels gaat het goed en is hij 
meer in het gareel. Tijdens de tweede bezichtig-
ing gedroeg hij zich al veel beter. De hengst is qua 
hoogtemaat nu wel wat gegroeid. Hij blijft echter 

Imme R. van Dedgum 
Nane 492 x Olof 315 

Fokker: Johannes en Tiwina Bakker, Dedgum 

Eigenaar: Leny Haytema, Wons & Ramon Ayala, Woodbridge, VA (USA)
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Lemsterpad 44-8531 AA Lemmer  
www.schadeherstellemmer.nl
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De moederlijn van Grevinne is een super 
moederlijn. Er komt heel veel preferent bloed en 
sport voor. De oma van Grevinne is de bekende 
ster preferente prestatie moeder Setske F (de 
moeder van Beart 411). De nakomelingen van 
Grevinne presteren erg goed in de sport. Vijf 
nakomelingen van Grevinne rijden Z dressuur en 
ook alle vijf hebben het sportpredicaat. 

Ilja fan Bloemhof hebben ze zelf opgefokt samen 
met Ingmar fan Bloemhof (Markus x Stendert x 
Ulke) die op de hengstenkeuring ook ster werd. 
De hengstenkeuring hebben ze via de livestream 
gevolgd. Natuurlijk hadden ze er graag ‘live’ bij 
willen zijn, want je miste nu de sfeer. Wel vonden 
ze het prima te volgen en het was nog steeds 
even spannend.

Ilja kreeg een positief jurycommentaar. Het is 
een sterk modern gebouwde hengst met een 
fantastische moederlijn. De hengst staat bij Stal 
Chardon in training en wordt nu onder het zadel 
gereden door Pietie van de Berg. Jelmer Chardon 
rijdt hem voor de kar. Wat de verwachtingen zijn, 
vinden ze lastig te zeggen. Ilja wordt nu gereden 
en dat lijkt goed. Het is een mooi avontuur. 

Tekst: Christina Dijkstra   -   Foto: Johanna Faber

I
lja fan Bloemhof, een zoon van de hengst 
Jurre is gefokt door Freddy Bloemhof. Freddy 
woont in Bolsward samen met zijn vrouw 
Esther en zoon Marin. In het dagelijkse leven 

is hij ondernemer en runt een bedrijf in de 
metaalindustrie.  In 2001 heeft Freddy zijn eerste 
Friese paard gekocht. Dit was een enter merrie 
genaamd Astrid van de Veldreed, een Thomas x 
Ulke. Astrid was gefokt door zijn oom (wijlen) Jelle 
Attema.  

In 2005 hebben ze Grevinne fan Lutke Peinjum 
(Ulke x Melle) gekocht van (wijlen) Nanne Osinga. 
Grevinne was toen al een grote moderne merrie 
met enorm veel uitstraling. Ze is ster, preferent 
en prestatie en heeft dan ook 14 nakomelingen 
gebracht waarvan tot nu toe 9 ster geworden 
zijn. Ook is Grevinne de moeder van de dekhengst 
Tjalbert 460. Haar zoon Ilja fan Bloemhof is nu 
aangewezen voor de voorrijdagen.

Ze hebben met Jurre gedekt om te proberen 
enkele eigenschappen te verbeteren. Jurre is 
een modern opwaarts gebouwde hengst, met 
een sterk achterbeen gebruik. En wat het extra 
interessant maakt, Jurre is een Leijendekker 
x Osinga. Deze namen hebben toch al heel wat 
betekent in de fokkerij!

Ilja fan Bloemhof 
Jurre 495 x Ulke 338 

Fokker/Eigenaar: F. Bloemhof, Bolsward & Dhr. J. Bloemhof, Bolsward
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dorpsgenoten Pieter en Tiety Okkema. Dat werd 
Gurben B de Rommert zoon uit de 1e lichting die 
zowel op de 1e als 2e bezichtiging een opvallende 
presentatie liet zien. De 1.62 metende hengst 
wordt nu verder klaar gemaakt voor de wagen en 
onder het zadel bij Stal de Mersken. Hij pakt het 
allemaal goed op en zal zich presenteren tijdens 
de voorrijdagen. Gurben is nu in mede eigendom 
van Age en Marieke.
Na Gurben B krijgt Dienke een mooi merrieveulen 
van Ulbran genaamd Monique fan stal Brandsma. 
Met deze stalnaam hebben Abe en zijn vriendin 
Monique nu hun eigen om het lijntje verder door 
te zetten. 

Abe en Monique hebben nu inmiddels 5 merries 
waar ze ook mee fokken. Zo hebben ze dit jaar al 
een mooi merrieveulen van de hengst Bastiaan 
uit Mayke B Kroon AA en volgen Dienke en Tsjalda 
B binnenkort met een Aan veulen. Afke en Famcke 
worden dit jaar ook geinsemineerd. Bij de keuze 
willen ze het verwantschap percentage zo laag 
mogelijk houden.
 
Vorig jaar hebben Abe en Monique ook al 2 
fokproducten in het voorrij traject gehad. Helaas 
haalden die het CO net niet. Met Gurben hebben 
ze nu de volgende troef in handen. 

Het is al prachtig dat er nu weer een hengst 
met de fan Fjildsicht fokkerij in de genen mee 
mag dingen naar een plaats in het CO 2021. Het 
bevestigd ook dat je met een goede merrielijn de 
fokkerij succesvol kan voortzetten.
 
Tekst: Janny Bosma   -   Foto: Johanna Faber

V
an de eerste lichting van Rommert 498 is 
de sterk bewegende Gurben B gefokt door 
Abe Brandsma uit Witmarsum overtuigend 
aangewezen. 

Gurben B komt uit de bekende stam Fan Fjildsicht 
van de familie Wijbenga. Ook de hengsten 
Thorben, Tsjalle en Tymen komen voort uit hun 
fokkerij. Abe wilde graag naast zijn opa,s foklijntje 
een ‘fan Fjildsicht’ merrie om ook daar mee verder 
te fokken. Hij had al een merrie op het oog maar 
deze was al zo goed als verkocht en dat ging 
dus helaas niet door. Samen met Age in de auto 
naar familie Wijbenga om te kijken of er nog een 
interessante merrie te koop was. Dat lukte met 
de toen 3 jarige Afke fan Fjildsicht en de toen 2 
jarige Onne x Wikke merrie Dienke fan Fjildsicht. 
Afke werd vlot Ster en daarna Kroon en Sport. Zij 
heeft inmiddels met Tsjalda B Ster Sport AA een 
blikvangster zowel op de keuring als in de sport 
waar ze al veel successen boekte. 

Dienke werd als 4 jarige door Abe thuis zo ver 
mogelijk keuringsklaar gemaakt en de puntjes op 
de i werden bij Stal de Mersken gerealiseerd. Ze 
werd mooi Ster en zal nadat ze straks weer een 
veulen gekregen heeft van Aan verder getraind 
worden in het mennen door Abe om zo in de 
toekomst als de wedstrijd sport weer actief is 
daar voor het Sport Predicaat te behalen. 

Het eerste veulen van Dienke is een 3e 
bezichtiging Sterhengst van Hessel. De 2e is ook 
een hengst van Bikkel welke niet meer leeft. De 
3e nakomeling is de mooie merrie Famcke B van 
Jehannes ook zij werd Ster. En dan volgt de keuze 
voor Rommert 498 gefokt en in eigendom van 

Gurben B. 
Rommert 498 x Onne 376 

Fokker/Eigenaar: Abe Brandsma, Witmarsum
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x Olof 315). Wietske is in 2011 resevekampioen 
geworden bij de oudere stermerries en in 
2014 reservekampioen bij de kroonmerries in 
Blauwhuis.
Recent heeft een nakomeling van haar, stermerrie 
Freule fan Hylpen (v. Pier 448 de 3e plaats behaald 
in de Friesian Talent Cup. Freule werd gereden 
door Ludo vd Weide.

De moeder van Herre fan Hylpen is de 
stamboekmerrie Minke fan Hylpen. Minke had 
als veulen een 1e premie. Ze hebben altijd veel 
vertrouwen gehad in deze merrie en is daarom 
ook een paar keer voor de keuring geweest. 
Helaas nekte de stap haar om ster te worden. 
Ze heeft een fantastische draf en een goed 
exterieur.

Waar ze normaal niet met een stamboekmerrie 
fokken hebben ze dat met Minke wel gedaan. 
Herre is haar eerste nakomeling en ze heeft nog 
een enter van de hengst Wardy 409.
Herre was een mooi gelijnd veulen met goede 
beweging en kreeg op de keuring dan ook een 1e 
premie. Hij heeft zich goed ontwikkeld en heeft 
het tot dusver goed gedaan. 

De hengstenkeuring was dit jaar anders dan 
anders. Maar hoe hebben ze het beleefd? 
Gerben en Klaske vinden dat het stamboek, in 
deze coronatijd heel goed heeft ingespeeld op 
de situatie. Het was super georganiseerd , ze 
hebben 3 dagen aan de buis gekluisterd gezeten. 
Ze hebben genoten!

Herre fan Hylpen staat nu nog bij `stal fan de 
Kadyk’, waar hij momenteel wordt beleerd. 
Daarna trainen we hem thuis rustig verder. 
Herre fan Hylpen is een complete hengst die 
in alle disciplines goed mee komen kan. Zijn 
werkwilligheid moet hij nog bewijzen. Maar als 
hij het karakter en werklust van zijn moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder heeft, kan hij 
heel ver komen!

Tekst: Christina Dijkstra   -   Foto: Johanna Faber

H
erre fan Hylpen is aangewezen voor de 
voorrijdagen. Het is een zoon van de 
hengst Nane 492 en is gefokt door familie 
de Vries. Gerben de Vries en Klaske-

dite Faber hebben twee lieve kinderen en zijn 
woonachtig in Hindeloopen. Ze zijn van jongs 
af aan besmet met het (Friese) paardenvirus. 
Gerben en Klaske hebben beide het geluk gehad, 
dat ze de fokkerij van hun ouders hebben kunnen 
overnemen. 

Wat heeft hen tot deze hengstenkeuze voor 
Nane 492 gebracht? Een aantal jaren terug heeft 
Gerben twee stermerries verkocht aan de Familie 
Jongsma, de fokker van Nane 492. Jongsma 
vertelde hem over zijn fokproducten en heeft 
daarna de paarden laten zien.
Door de verhalen van Jongsma is Gerben 
enthousiast geraakt over hun fokkerij.
Gerben en Klaske vinden Nane 492 een moderne 
hengst met maat. 
De moeder van Herre fan Hylpen is een 
nakomeling van de hengst Reinder 452. Ze heeft 
sterke bewegingen. Daar achter zitten Olof 315 en 
Onne 376, waardoor ze mooi luxe hoofden fokken. 

Herre fan Hylpen heeft een sterke moederlijn. 
De overgrootmoeder is de preferent prestatie 
merrie Lieke fan Hylpen (Olof 315 x Jochem 259). 
Lieke was voorlopig kroon en werd gemend 
door Tsjalling de Boer. Ze moest toentertijd nog 
twee winstpunten in het Z behalen, voor het 
sportpredicaat.
Maar omdat Lieke al te ver in de dracht was, 
hebben ze toen besloten om na het veulenen 
het mennen weer op te pakken. Helaas liep dat 
anders. Twee weken na de bevalling van het 
veulen kreeg de merrie koliek en is ze daaraan 
overleden. Lieke was de moeder van o.a. twee 
sterhengsten, van dekhengst Eise 489 en van 
de modelmerrie Wietske fan Hylpen. Al deze 
nakomelingen zijn ook in het bezit van het 
sportpredicaat.

De grootmoeder van Herre fan Hylpen is de 
model sportmerrie Wietske fan Hylpen (Onne 376 

Herre fan Hylpen 
Na 

ne 492 x Reinder 452 

Fokker/Eigenaar: Mevr. R. de Vries-Bakker, Hindeloopen
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GEBR. VELLINGA B.V.
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www.gebrvellinga.nl
e-mail: gebr.vellinga@hetnet.nl

Foer fan Vellinga:
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Doorlopend Friese paarden gezocht

Stal Okkema
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8636 VX Britswerd

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

sales@stalokkema.nl
www.stalokkema.nl

Michiel 442
Veelzijdige sporthengst die 
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I
n 2019 viel Bauke K. (Fabe 348 x Fridse 423) al 
op. Dit fokproduct van de familie Kruis uit Heeg 
rolde uitstekend door de eerste, tweede én 
derde bezichtiging en checkte ook in bij het 

Centraal Onderzoek van 2019. Helaas moet hij 
deze nog voor het zadelexamen alweer verlaten. 
Niet veel later wist Bauke K. in handen van 
Marijke Boelen te imponeren in de Friesian Talent 
Cup welke hij als kampioen bij de hengsten/
ruinen afsloot. Inmiddels staat de hengst in het 
buitenland. 

Omer past bij merries
Bauke K. komt uit Yasmine K. en deze merrie 
bracht twee jaar na de geboorte van Bauke 
opnieuw een hengstveulen. Nu met Omer 493 
als vader. Het hengstveulen kreeg de naam Gijs 
K., volgens Jan Kruis, vernoemd naar Gijsbert 
Koehoorn een vroegere klompenhandelaar. De 
keuze voor Omer 493 was zeer zeker bewust, zegt 
Coby Kruis. “Bij deze merrie zoeken we steeds 
zoveel mogelijk naar vrij bloed, omdat in onze 
lijnen veel Oege 267 en Tsjerk 328 voorkomen 
en we daardoor ietsje op slot zitten. Omer is 
onverwant. We hebben deze hengst al vaker 
gebruikt en dat bleek goed te passen bij onze 
merries. In 2019 hadden wij een Omer x Folkert 
die uitgeroepen werd tot beste merrieveulen op 
de keuring in Drachten”. Verder benadrukt Coby 
dat het maken van een hengstenkeuze vooral een 
gevoel moet zijn. “Het is altijd afwachten hoe een 
bepaalde keuze uitpakt, op papier kun je het in 
ieder geval niet zien. Indexen zijn leuk, maar het 
gevoel is belangrijker”. 

Nakomelingen Yasmine
Yasmine K. bracht 13 februari j.l. haar tiende 
nakomeling, deze keer een leuk merrieveulen van 
Jouwe 485. De beide zonen Bauke K. en Gijs K. zijn 
nu ster geworden. “Yteke Yasmine was ook een 
hele leuke merrie. Zij is helaas verongelukt. Zij was 
een dochter van Maeije 440”.  

Verkocht
Gijs K. kreeg als veulen een tweede premie op de 
keuring in Drachten. “Het was toen al een mooie 
verschijning. Hij deed zich al heel stoer voor” 
weet Coby nog. “De moeder heeft veel beweging 
en dat zie je bij haar nakomelingen wel terug. 
Gijs had nog voordat hij de baan in mocht al de 
belangstelling getroffen van Merle Veurink, de 
huidige eigenaresse van de hengst. De koop is 
uiteindelijk ’s avonds doorgegaan” zegt Coby.  

Veel geluk
“In de wandelgangen hadden wij al gehoord dat 
men Gijs K. een hele beste vond. Toen hij op de 
eerste bezichtiging kwam zaten wij thuis dan ook 
gespannen voor de computer in het kantoortje” 
lacht Coby. Het is heel mooi dat hij ster is 
geworden. De hengst is er heel mooi ingegroeid 
en ik vind dat ze erg goed op hem gepast hebben. 
Hij staat er super voor, alle lof voor ze. Ik gun Olaf 
Visser en Merle alle geluk met de hengst. We zijn 
ook erg blij dat zij de hengst nog niet verkocht 
hebben en hem hier een kans wilden geven.  We 
zijn erg benieuwd hoe hij het verder gaat doen en 
dat hij hen nog meer geluk mag brengen”. 
 
Tekst en foto: Johanna Faber

Gijs K. 
Omer 493 x Fridse 423 

Fokker: Fam. J.A.M. Kruis, Heeg 

Eigenaar: Mevr. M.C.L. Veurink, Hengelo
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KFPS College Tour: 

uitwisselen van kennis en ervaring

DONDERDAGAVOND: KFPS COLLEGE TOUR-AVOND

Het KFPS organiseert in de maanden februari en maart 2021 de KFPS College 
Tour. Online bijeenkomsten waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring 
centraal staat. De eerste serie digitale ‘bijeenkomsten’ zijn al geweest en 
bleken zeer succesvol en daarnaast ook waardevol. Het KFPS heeft daarom 
besloten ook in de maand april nog door te gaan met nieuwe onderwerpen.

Diverse onderwerpen zijn al de revue gepasseerd. Fokwaarden, inteelt, 
verwachtschap, hengstenkeuzes, beoordelen, de aankomende I&R regels, 
veulenziektes en embryotransplantaties. Al deze zaken zijn inmiddels via de 
website van het KFPS terug te bekijken. Met name het fokkerscafé met enkele 
gasten en een gespreksleider is erg leuk om te volgen. Wat vinden zij van de 
fokkerij? Welke keuzes maken zij? 

In maart en april zijn nog enkele avonden ingepland. Zie de planning hierna-
ast. 
De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn via youtube en Phryso.com live 
te volgen. Vragen stellen kan tijdens de livestreams via het Whatsappnum-
mer van het KFPS 0512-523888.  Je kunt je vragen alleen in de live uitzending 
tussen 20 – 21 uur via de app stellen.  Heb je na de live uitzending nog een 
vraag? dan kun je die mailen naar mail@kfps.nl
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PROGRAMMA  KFPS COLLEGE TOUR 
 

Donderdag 25 maart:  
Voorbereiding voor het keuringsseizoen, hoe maak ik mijn paard 
keuringsklaar.  Wat kan ik doen om mijn paard zo optimaal voor te bereiden 
voor het komende keuringsseizoen.

Donderdag 1 april:  
Alles over de aanlegtesten, IBOP en ABFP. Hoe kan ik mijn paard het beste 
voorbereiden voor de aanlegtest en wat wordt er beoordeeld.
Presentatie Wytske Schuth

Donderdag 8 april:  
Hoe werkt het met predicaten en welke wordt wanneer toegekend? 
Uitleg over de verschillende cijfers en predicaten en hoe staat dit op het 
stamboekpapier Presentatie Sabien Zwaga

Donderdag 15 april:  
Fokkerscafe – Onder leiding van Alice Booij wordt er gediscuseerd over 
fokkerijonderwerpen met  verschillende fokkers.



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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Anneke Yntema-Posthuma

Het eerste Friese paard waar ik op reed 
was Antke fan Molkwar een ster merrie. Zij 
was een pittige merrie en de moeder van 
Brechtsje waar ik nu dus nog op rijd. Zij is 
zeer braaf maar erg werkwillig en nog in 
goede gezondheid. Haar heb ik van mijn 
schoonvader gekregen omdat hij hier 
niet meer voor kon zorgen.

Als opvolger heb ik Houkje K vorig 
jaar gekocht,  ze is nu bij Dekstation 
Gaasterland om beleerd te worden 
onder het zadel. Ben zeer benieuwd 
hoe dit straks gaat met rijden, best wel 
spannend maar veel zin in.

Kan mij een leven zonder paarden niet 
meer voorstellen vooral Friese paarden 
hebben mijn voorkeur. Vooral om hun 
karakter maar ben eigenlijk gek op bijna 
alle dieren.

Groetjes  
Anneke Yntema -Posthuma Workum

H
allo Allemaal,

Mij werd gevraagd om een stukje 
te schrijven bij deze!

Wij Douwe en Anneke Yntema hebben 
twee Friese paarden. Als eerste Brechtsje 
fan Molkwar, ze is 21 jaar en daarnaast 
Houkje K, ze is 3 jaar.

Ik ben denk ik al mijn hele leven besmet 
ben met het paardenvirus. Paarden 
stonden vroeger bij ons achter in hett 
land en waren van Veearts Piersma in 
Hemelum. Dit waren overigens geen 
Friezen maar KWPN-ers. Hier stond ik als 
klein meisje altijd bij te kijken .

Ook gingen we altijd naar  het Concours 
in Rijs, vaak samen met mijn pake en 
vader die ook erg van paarden hield !
Door mijn man Douwe kwam ik in 
aanraking met de Friese paarden waar 
zijn vader Kees Yntema ook mee fokte .

De Plattelandsmakelaar

●

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 

Onlangs verwelkomde onze 
fokvereniging weer een aantal 
nieuwe enthousiaste leden. 
In deze editie maken we kort 
kennis met Anneke Yntema-
Postuma uit Workum.



Org.  Fokvereniging Plaats Datum Contactpersoon
Het Friesche Paard Noord- en Zuid  Holland Middenbeemster Za. 8 mei Marije Francis-Bakker

Het Friesche Paard Twente-Achterhoek Vorden Za. 15 mei Fenneke Dikken

It Fryske Greidhynder Oosterwolde Za. 29 mei Mircea Wierenga

Het Friesche Paard Noord- en Zuid Holland Middenbeemster Za. 5 juni Marije Francis-Bakker

Het Friesche Paard Limburg Geldrop/Heeze Zo. 6 juni Marina Bekx

Het Friesche Paard Zuid-Nederland Bavel Zo. 13 juni M.A. Smits-de Bruyn

Het Friese Paard Wolvega e.o. Gorredijk Vr./za. 18/19 juni Matsje Venema

Het Friesche paard Midden Nederland Lunteren Do. 24 juni Cindy Tops

Het Friesche Paard Limburg Kronenberg Zo. 4 juli Marina Bekx

Ta it Bihâld Garijp Do. 15 juli Emma Spoelstra

Het Friesche Paard Twente-Achterhoek Vorden Za. 23 juli Fenneke Dikken

Het Friesche Paard Zuid-Nederland Bavel Zo. 15 augustus M.A. Smits-De Bruyn

It Fryske Hynder Koudum Zo. 22 augustus Tineke de Vries

Wedstrijdkalender 

KFPS Kampioenschap Dr

Onder voorbehoud, raadpleeg hiervoor onze site!!  Aanmelden: MijnKNHS.nl of ander

FINALE ERMELO 25 SEPTEMBER 2021 OP UITNODIGING
Kijk voor meer info op: www.dressuurkampioenschapfrieschpaar
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Mailadres Locatie Bijzonderheden
mcbakker@hotmail.com Beemster Ruiters, Nekkerweg 13a Opgave via MijnKNHS, alles op zand

info@dressuurstalseren.com Dressuurstal Seren, Schuttestraat 10 Alles wordt op zandbodem verreden

paarden@choosterwolde.nl CH Oosterwolde, De Knolle 9 www.choosterwolde.nl

mcbakker@hotmail.com Beemster Ruiters, Nekkerweg 13a Opgave via MijnKNHS, alles op zand

HBekx@menhbekxtransport.nl RSC Meulendijks, Strabrechtseheide 6 Alles wordt op zandbodem verreden 

friezendressuur-zn@live.nl Manege De Roosberg, Bavelse Heide 9 Alles wordt op zandbodem verreden

paarden@chgorredijk.nl Evenem.terr. It Goarrefein, Parkleane 30 www.chgorredijk.nl

RVNieuweheuvel@gmail.com De Nieuwe Heuvel, Veenstra 1 Opgave via MijnKNHS

Hbekx@menhbekxtransport.nl Equestrian Centre De Peelbergen, Travers 5 Alles wordt op zandbodem verreden

dressuur@taitbihald.nl Joute van der Meerweg 10, Sumar

info@dressuurstalseren.com Dressuurstal Seren, Schuttestraat 10 Alles wordt op zandbodem verreden

friezendressuur-zn@live.nl Manege De Roosberg, Bavelse Heide 9 Alles wordt op zandbodem verreden

tineke@morraruters.nl Morraruters, Tjalke van der Walstraat 29 MijnKNHS.nl

alender Alrako Competitie  

S Kampioenschap Dressuur Friesch Paard 2021

anmelden: MijnKNHS.nl of anders vermeld. Graag zoveel mogelijk contact via e-mail. 

TEMBER 2021 OP UITNODIGING 
essuurkampioenschapfrieschpaard.nl of l ike en volg ons via Facebook 
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Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Kom maar op met de toekomst

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


