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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”

 

Foarearst efkes gjin lokaasjekeurings mear. 
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Op één van de onlangs gehouden 
locatiekeuringen werd de merrie Dycke fan ‘‘e 
Breewar ster verklaard. Dycke is gefokt door 
familie de Bruin uit Workum. Maak in deze editie 
van ons Meidielingsblêd nader kennis met deze 
paardenfamilie.

Veel enters en twenters verblijven in groepen bij 
elkaar bij opfokstallen of soms bij fokkers thuis. 
Aan het Huningspaed in Oudemirdum bestieteren 
de zussen Femmy en Janny Beuckens een opfok-
stal. We spraken met de dames.

Onlangs konden de studieclubs binnen onze 
fokvereniging zich weer richten op enkele veu-
lens uit ons fokgebiede. Wat vinden we van deze 
veulens? Hoe beoordelen we deze?
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familie de bruin uit 
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Opfokstal beuckens 

Oudemirdum

Veulenbeoordelen 

Harich
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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!

Ulbe 506
Anders 451 x Anton 343

Mees 497
Tymon 456 x Dries 421

Wylster 463
Rindert 406 x Rypke 321

sport
elite

sport
elite

Alke 468
Fabe 348 x Jakob 302

sport

Frozen 

semen 

available!

**

Nane 492
Wimer 451 x Brandus 345

foto’s: RMPhotography

sport



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!

Ulbe 506
Anders 451 x Anton 343

Mees 497
Tymon 456 x Dries 421

Wylster 463
Rindert 406 x Rypke 321

sport
elite

sport
elite

Alke 468
Fabe 348 x Jakob 302

sport

Frozen 

semen 

available!

**

Nane 492
Wimer 451 x Brandus 345

foto’s: RMPhotography

sport

5

Eindelijk weer een fokdag

Roelof Bos, foarsitter

De titel zegt voldoende. 
Eindelijk kunnen we weer een 
fokdag organiseren, de 69-ste! 
Weersomstandigheden hebben 
het eerder in het verleden 
spannend gemaakt of een fokdag 
wel of niet door kon gaan, maar 
dan was er nog een mogelijkheid 
uit te wijken naar een andere 
locatie. Afgelopen jaar was het 
echter een onbekend virus dat 
de samenleving in de macht had 
en waardoor er helemaal geen 
fokdag gehouden kon worden. 
We zijn er nu beter mee bekend, 
maar de wijze waarop we kunnen 
organiseren geeft nog wel wat 
onzekerheden…

Vooral rond de wijze en het 
toelaten van publiek. Dit is iets 
waarvoor we het nieuws de 
komende maand nauwlettend 
volgen. Want hoe dan ook, we 
zullen ons houden aan de dan 
geldende Corona maatregelen, 
maar de fokdag gaat door 
op 19 augustus in Sint Nyk en 
21 augustus in Blauwhûs. In 
het uiterste geval, wanneer 
maatregelen aangescherpt 
worden, kan er een soort van 
“locatiekeuring” georganiseerd 
worden op de locaties Sint Nyk en 
Blauwhûs.

Als vanouds doen we dit in 
samenwerking met de Merke 
van Blauwhuis. Deze krijgt dit 
jaar een aangepast jasje door er 
een “light” versie van te maken. 
Voor bezoekers van Blauwhuis en 
omliggende dorpen, maar geen 
commercieel feest met grote 
tenten voor alom publiek. Als 
fokdag gaan we hierop aansluiten, 
even terug naar de basis. Het 
organiseren van de keuring van 
paarden zoals we die gewend 
zijn en een middagprogramma 
met rubrieken om de aanleg van 
de paarden te beoordelen, zoals 
bestgaand rijpaard en tuigen voor 
de wagen.

MEIDIELINGSBLÊD

Nee, geen grote shows en tenten 
die passen bij een groot feest. Dit 
sparen we op voor volgend jaar, 
2022, waarin de 70-ste fokdag 
van Blauwhuis georganiseerd 
gaat worden. Dan is het feest, 
een jubileumjaar waarin het 70 
jaar geleden is dat onze oudste 
fokvereniging van Nederland 
opgericht is op 29 januari 1952 te 
Sneek. 63 leden telden we toen, 
tot op de dag van vandaag is dit 
gegroeid naar ruim 400 leden van 
onze mooie verenging!

De organisatie van de fokdag 
is inmiddels in volle gang. De 
contactcommissie is bijeen 
geweest om onder andere ook 
de sponsoring weer in te vullen. 
Sponsors die belangrijk zijn voor 
ons om de dagen te kunnen 
organiseren. Zo hebben wij 
Patura, leverancier van  stal- en 
weideinrichtingsproducten voor 
vee en paarden, bereid gevonden 
om het hoofdsponsorschap 
van de Rabobank over te 
nemen. De Rabobank kiest 
voor een ander sponsorbeleid 
waarin het hoofdsponsorschap 
van onze fokvereniging niet 

meer aansloot. Rabobank, 
dank voor de jarenlange 
samenwerking, Patura, 
welkom en dank voor het 
vertrouwen om samen met 
al onze andere sponsoren 
en adverteerders onze 
verenging te steunen! 

Met al deze positieve 
ontwikkelingen hopen we 
weer te kunnen blijven 
genieten waar het ons 
echt om gaat. De fokkerij 
en gebruik van ons Friese 
Paard. Ook na de onrust 
die we het afgelopen jaar 
binnen het KFPS hadden. Onze 
fokvereniging is formeel dan 
wel geen regio, informeel 
gaat het ons echter allemaal 
aan. Namens de fokferiening 
een dankwoord naar alle 
vrijwilligers en medewerkers 
die zich hier met hart en 
ziel voor inzetten en ingezet 
hebben.  

Voor nu veel leesplezier en 
tot ziens op de fokdag 19 en 
21 augustus en, of onze ALV 
op 8 oktober 2021.
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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

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

www.hoveniersbedrijfnatuurlijk.nl

Harlingen 

Tel: 06 41 510 465 

Tel: 06-43 011 058

Ontwerp   Aanleg   Onderhoud   Bestrating   Vlonder   Renovatie



Geachte leden,

Hierbij ontvangt u informatie over onze 69ste fokdag. U wordt van harte uitgenodigd om getuige 
te zijn van deze keuring. Komt u met uw veulen(s) of paard(en) naar de keuring dan willen we u 
verzoeken onderstaande informatie aandachtig door te nemen. De informatie is van belang voor 
een goed verloop van de aangifte en de fokdag. Uiteraard dienen we rekening te houden met de 
dan geldende covid maatregelen en zou dit mogelijk consequenties kunnen hebben voor onze 
programmering.

De fokdag wordt gehouden op donderdag 19 augustus in Sint Nyk en 
zaterdag 21 augustus in Blauhûs.

AANMELDEN VAN UW PAARDEN EN/OF VEULENS
Het opgeven van uw paarden wensen wij het liefst zoveel mogelijk via de digitale weg. U kunt 
uw paarden via de website van het KFPS opgeven. Ga daarvoor naar www.kfps.nl en log in op uw 
account. Daarna gaat u via MIJNKFPS, naar MIJNADMINISTRATIE, MIJNKEURINGEN naar “Paard aan-
melden keuring”. De rest wijst zich vanzelf. Komt u er onverhoopt toch niet helemaal uit of heeft u 
nog een klein beetje hulp nodig bij het digitaal aangeven, bel dan gerust even met één van onze 
bestuursleden (eerste stap via Joke Heida). 

Wenst u echt liever uw paarden via een schriftelijk aanmeldformulier op te geven. Dan kunt u 
een dergelijk aanmeldformulier opvragen bij onze secretaris Joke Heida (zie adres op volgende 
pagina)

AANDACHTSPUNTEN
• Niet-leden van Fokferiening It Fryske Hynder kunnen ook veulen(s)/paard(en) laten keuren.  
 De kosten zijn € 25,00 per paard. Dit bedrag moet voor aanvang van de keuring betaald zijn  
 bij het secretariaat.
• Om op de keuringen de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft het KFPS beslo 
 ten dat men bij aangifte van de paarden voor de keuring een éénmalige machtiging zal  
 moeten invullen. U dient per paard een aparte machtiging in te vullen.
• Het is niet toegestaan om enters op hoefbeslag ter keuring aan te bieden. 
• De stamboekpapieren (m.u.v. de veulens) dient u voor alle rubrieken vooraf in te leveren bij  
 het secretariaat.
• Inenting van de paarden tegen influenza is verplicht en moet worden aangetoond. De laat 
 ste vaccinatie moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaatsgevonden. 
• Na paspoortcontrole op inenting ontvangt u de hoofdstelnummers. Alle hoofdstelnum 
 mers moeten na afloop terug worden gebracht. Bij ieder niet ingeleverde nummer wordt  
 € 10,00 in rekening gebracht.
• Geboortebevestiging (blauwe papier) van het veulen na het keuren inleveren bij de chip 
 ploeg.
 
KEURINGSGELD EN AFMELDEN VAN EEN PAARD
Indien u uw paard afmeldt voor de keuring, bent u het KFPS wel keuringsgeld verschuldigd.
Het betreft alle afmeldingen die gedaan worden in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum 
en natuurlijk de afmeldingen op de keuringsdag zelf. Kunt u echter binnen twee werkdagen na 
de keuring een geldige dierenartsverklaring overleggen aan het stamboekkantoor, dan zal geen 
keuringsgeld in rekening worden gebracht. Voor de afmeldingen zonder geldige (en tijdig inge-
leverde) dierenartsverklaring,  zal het keuringsgeld in rekening worden gebracht.
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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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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 

GEBRUIKSRUBRIEKEN PAVO FRYSO BOKAAL TUIGEN  & PAVO FRYSO BOKAAL DRESSUUR 
https://www.phryso.com/pavo-fryso-bokaal-2021-automatisch-geselecteerd-voor-wk-2022/
• De selectiewedstrijd Jonge Friese Paarden met Tuigaanleg wordt gehouden op vrijdag 17  
 september tijdens de CK sportavond in de Manege Gaasterland te Harich. 
• De wedstrijd Jonge Friese paarden met dressuuraanleg wordt dit jaar wederom op de  
 zondag na de fokdag georganiseerd i.s.m. HSF De Morraruters en zal daar ook op de ter 
 reinen verreden worden.

De aangifteformulieren vindt u op de website www.kfps.nl . 
Het reglement is eveneens te vinden op de website (Reglementenrichtlijnen/
Uitvoeringsbepalingen)

        Rubrieken Sint Nyk  Rubrieken Blauhûs
 Hengstveulen      1A   1
 Merrieveulens      2A   2
 Entermerries       n.v.t.   3
 Twentermerries      n.v.t.   4
 Opname 4-jarige en oudere veulenboekmerries 5A   5
 Driejarige veulenboekmerries    6A   6
 4-jarige en oudere stamboekmerries   7A   7
 4, 5- en 6-jarige stermerries    8A   8
 7-jarige en oudere stermerries    9A   9
 Premiekeuring voor kroonmerries   n.v.t.   10
 Premiekeuring voor modelmerries   n.v.t.   11
 Driejarige en oudere veulenboekruinen   12A   12
 4-jarige en oudere stamboekruinen   13A   13
 4-jarige en oudere sterruinen    14A   14
 Eervolle vermelding rubriek preferente merries n.v.t.   15

De inschrijving sluit definitief op 28-7-2021. In verband met het tijdig samenstellen van de 
catalogus kunnen aangiften of wijzigingen, die na deze datum binnenkomen, niet meer worden 
geaccepteerd. Bijschrijvingen zijn ook niet mogelijk!

Uiterlijk vrijdag 30 juli 2021 zullen de voor de betreffende fokdag aangemelde paarden 
weergegeven worden op de KFPS-website (onder “keuringen” en vervolgens “startlijsten & 
uitslagen”). Het is de verantwoordelijkheid van de inzender, om te controleren of een aanmelding 
is verwerkt. In het geval dat een aanmelding niet, of niet correct mocht zijn verwerkt, moet dit 
uiterlijk zondag 1 augustus bij het secretariaat van de fokvereniging gemeld zijn.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren. Mochten er toch dingen niet duidelijk zijn, dan 
kunt u daarover altijd contact met ons opnemen. 

Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Fokferiening It Fryske Hynder,  

Joke Heida, 
Secretaresse. 
Poel 1, 8723 BX  Koudum
Tel. 06-10740315
info@itfryskehynder.eu 
http://www.itfryskehynder.eu
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ek foar al jo (lyts)fee…

• hynders (Ynfo op ús webside)

• skiep 

• geiten

• kninen

• hinnen

• hûnen

• katten

struiguod

• (haksele) strie

• spuonnen

• seachsel

• flaaks

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

feefoer + keunstdonghannel

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

Foer fan Vellinga:

‘Dát giet de goede kant út!’

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
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Oanjefteblêd Middeisprogram Fokdei Blauhûs 2021 
                         !!! OVB Covid maatregelen !!! 

(Hawwe jo mear as twa hynders op te jaan foar ik middeisprogram, meitsje dan earst efkes in kopy fan dit blêd!) 

Namme fan hynder nr. 1 : ___________________________________ Leeftyd: _____________  

Registraasjenûmer hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Heit fan it hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Eigner fan it hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Adres : _______________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________  

Mobiel nummer : _______________________________________________________  

Rider/Ridster :  __________________________________ Leeftyd: _____________  

  (allinne fan tapassing by de jeugdrubryk) 

 

Weinnûmer; dit jier mei der allinnich dielnaam wurde mei nûmers die tawiisd binne troch it sekretariaat 

 

Namme fan hynder nr. 2 : ___________________________________ Leeftyd: _____________  

Registraasjenûmer hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Heit fan it hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Eigner fan it hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Adres : _______________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________  

Mobiel nummer : _______________________________________________________  

Rider/Ridster : _______________________________________________________  

Boppesteand hynder docht in Blauhûs mei oan de folgjende rubriek (oankrûskje graach): 

0 Bestgeand rydhynder, hynsten/rûnen   

0 Bestgeand rydhynder, merjes   

0 Inkelspan, iepen klasse foar de fjouwertsjillige wein  

0 Twaspan, iepen klasse foar de fjouwertsjillige wein  

0 Span foar de sjees 

Stjoer dit oanjefteblêd foar 28 juli 2021 nei:  Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum,  
      mail: info@itfryskehynder.eu 
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Nader kennismaken 

met...... 

FAMILIE DE BRUIN UIT 

WORKUM

O
p de thuiskeuring bij 
dekstation Gaasterland 
werd de opvallende 
merrie “Dycke fan ‘e 

Breewar” ster. Dycke is een 
dochter van de hengst Eise 
489. De merrie is in eigendom 
van Fam. De Bruin. 

Maar wie is Familie de Bruin? 
Graag stel ik ze aan jullie voor. 
Herman en Tsjikke wonen 
samen in Workum. Ze zijn 
ouders van 5 kinderen, Pake en 
Beppe van 11 kleinkinderen. 
Het paardenvirus begon 
allemaal met de twee oudste 
kinderen, toen ze 3 en 5 jaar 
oud waren. Er werd een oude 
pony aangeschaft, voor de 
leuk. In die tijd woonden ze 
nog in de stad van Workum en 
was er dan ook maar ruimte 
voor 1 pony. Als de kinderen 
te groot werden voor de pony, 
moest er weer een andere 
komen.

Meer ruimte  
Ondertussen waren ze aan 
het bouwen. Er werd een 
boerderijtje gebouwd net 
buiten Workum. Dit betekende 
dan ook, dat er meer plek was 
voor pony’s. Al snel volgden de 

derde en vierde dochter. Er kwamen steeds meer 
pony’s op stal en zo zijn ze dan ook begonnen met 
het fokken. Ze hebben verschillende Welsh pony’s 
gehad.

Het Friese paard 
Toch viel het oog op een ander ras. Herman en 

MEIDIELINGSBLÊD
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Dycke fan ‘e Breewar 
(Eise 489 x Tsjalke 397)

Tsjikke zagen het Friese paard  voorbij 
komen op showdagen en keuringen. 
Zo zeiden ze dan ook tegen elkaar, 
als de kinderen later niet meer 
ponyrijden kopen wij een Fries. Maar 
de kinderen hielden maar niet op, 
dus de Fries kwam toch eerder dan 
wat ze samen hadden afgesproken. 
Ondertussen rijden namelijk de 
kleinkinderen ook al pony.

Verkocht 
Zo hebben ze dan ook meer dan 
10 jaar terug een Friese drachtige 
merrie gekocht, genaamd Yfke. 
Yfke had als vader Folkert 353 en 
verwachtte een veulen van de hengst 
Doaitsen 420.  De Folkert merrie 
was verder geen ster, maar zo is 
haar nakomeling van Doaitsen wel 
ster geworden met een 1e premie. 
Dochter Margriet heeft jaren op 
deze merrie gereden en hebben 
verschillende successen behaald. 
Uiteindelijk is deze merrie naar Polen 
verkocht.

Net geen ster 
Familie de Bruin heeft uit de Folkert 

“Een merrie met veel rasuitstraling, een 

mooi front en veel behang. Ze heeft een 
mooi schouder, haar rug mag ietsje sterker. 

Deze merrie heeft hard beenwerk met een 
iets gehoekt achterbeen.  

In stap toont ze veel actie en tact. In draf 

heeft ze een goede houding en gaat ze met 
heel veel balans. Haar rug mag ze ietsje 

meer aanspannen” aldus de jury op de 

locatiekeuring bij Dekstation Gaasterland.

MEIDIELINGSBLÊD
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merrie nog een veulen gefokt, een hele grote 
Gjalt merrie. Deze merrie hebben ze nog 
steeds en beleefd Tsjikke veel plezier aan. 
Samen met de merrie gaat ze elke week naar 
de clubles en winters ook nog menles. Deze 
merrie is 1 keer voor de keuring geweest en 
werd net geen ster. Ze hebben het ook niet 
weer geprobeerd, want ze hebben tenslotte 
de paarden voor de sport.

Dochter van Tsjalke 397 
Na deze merrie volgden er meer. Dochter 
Elsemiek werd in die tijd te groot voor de 
pony’s en moest door naar de paarden. Ze 
had een zeer getalenteerd paard, maar die 
is helaas plots overleden. Hierdoor moesten 
ze opzoek naar iets nieuws. Zo kwamen ze de 
merrie “Jildou fan Sweagerfean” tegen. Jildou  
is een dochter van de hengst Tsjalke 397 en de 
moeder van de merrie Dycke. Jildou is samen 
met Elsemiek L2 dressuur. 

Bekkeninstabiliteit
Het eerste veulen van Jildou is Dycke. De 
geboorte ging echter niet zoals het moest. 
Twee dagen na de bevalling bleek dat ze 
bekken instabiliteit had.  De eerste twee 
weken waren dan ook heel erg spannend. De 
merrie kon slecht staan en moest daarmee 
dan ook geholpen worden. Het veulen moest 

dan ook drinken terwijl de moeder lag. Het 
heeft uiteindelijk wel meer dan een jaar 
geduurd voor Jildou weer een beetje de 
oude was. Het blijft daardoor toch ook wel 
wat spannend om er weer mee te fokken. Ze 
hebben het nog wel een keer geprobeerd, 
maar wou niet slagen. 

Hulp bij hengstenkeuze
Nu Dycke ster is geworden, willen ze het daar 
wel eens mee proberen. Dycke is gedekt met 
de hengst Tymen 503 en drachtig. Dochter 
Elsemiek in getrouwd met Jelmer Dijkstra, 
zoon van onze bekende speaker Henk Dijkstra. 
Die hebben geholpen met de hengstenkeuze. 
Zo is in die tijd ook de keuze voor Eise 389 
gekomen. Ze hebben alle vertrouwen in hen. 
Eise vonden ze zelf ook leuk. “Dus als dat mooi 
past, doen we dat”.

Meer grond
Voorheen had de familie maar een beetje 
grond achter de boerderij. Dus was er beperkt 
ruimte voor de paarden. Nu hebben ze de 
mogelijkheid gekregen er grond bij te kopen 
van de buurman. Dit betekent dat er meer 
Friese paarden kunnen worden gehouden. De 
jongste dochter Gonnica, rijdt als enige geen 
Fries. Zij heeft een KWPN-er.  

MEIDIELINGSBLÊD



Tekst: Christina Dijkstra   Foto’s: Johanna Faber en archief familie de Bruin
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Hoop op twee veulens
De Gjalt merrie is gedekt met de hengst Markus 491. Ze hopen dan ook, 
dat ze volgend jaar 2 veulens in het weiland hebben lopen. 

Eerst nog niet overtuigd
Maar hoe heeft de familie de keuring beleefd?
Ze hadden het gehoopt, maar weten dat het niet gemakkelijk is. Henk 
en Jelmer hadden er vertrouwen in. Zo is Dycke dan ook bij Dekstation 
Gaasterland belandt. De merrie is zadelmak gemaakt. Dit pakte ze heel 
erg goed op en was een aparte verschijning onder het zadel. Daarna is 
ze gelijk doorgepakt om haar voor de keuring klaar te maken. 
Bij de laatste oefenavond was de familie de Bruin niet helemaal 
overtuigd, maar op de dag zelf deed ze het super. Dat ze ster is 
verklaard, is dan toch wel heel erg leuk. 

De sport in
Wat de plannen met Dycke zijn, is vooral de sport. Dochter Margriet is 
er nu leuk op aan het rijden. Ze krijgt 1 keer in de twee weken privéles 
en het doel is om aankomende winter te starten op wedstrijden. 

Wel of niet fokken?
Of de familie volgend jaar ook met haar gaan dekken, weten ze nog 
niet. De grootste liefhebberij zit toch in het gebruik van de paarden. 
Maar eerst moet het veulen maar gezond op de wereld komen. Fokken 
hoeft om hen niet elk jaar. Het is lastig om dan weer iets weg te doen.  
Aan de andere kant is het wel weer leuk om een opvolger te hebben.

MEIDIELINGSBLÊD

Familie de Bruin is 
ook regelmatig actief 

als vrijwilliger. Zo 
ook op CH Rijs, waar 

vader altijd als vaste 
kracht meehelpt en 

waar de dochters 
Margriet en Elsemiek 

de laatste jaren 
vaak meedraaien 

als lintendames (in 
groene jurkjes).
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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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H
et is alweer 2 maanden 
geleden dat in mei de 
online regiovergadering 
van het KFPS is gehouden. 

Er is wederom voor een digitale 
versie gekozen omdat de 
maatregelen het nog niet toe 
lieten om in grote groepen fysiek 
bij elkaar te komen. Hoewel deze 
digitale versie goed was om alle 
leden te informeren over wat 
het stamboek bezighoudt, is er 
veel behoefte om elkaar fysiek 
te treffen. Dit vooral om elkaar bij 
te praten over alles wat zich de 
afgelopen periode afgespeeld 
heeft. 

Inhoudelijk gaan we in het 
Meidielingsblêd niet op alle 
zaken in. Hiervoor verwijzen we 
naar de notulen en video van 
de vergadering die inmiddels 
verder gepubliceerd zijn.  

Naast de gebruikelijke 
agendapunten werden er 
inhoudelijke vragen gesteld 
waarvan de vraag en het 
antwoord terug te vinden zijn 
op de website van het KFPS. 
Daarnaast werden er vragen 

gesteld over de status van het 
onderzoek dat een onafhankelijk 
onderzoeker gedaan heeft 
aangaande de governance 
van onze vereniging. Dit 
onderzoek was door het KFPS 
ingesteld naar aanleiding van 
alle gebeurtenissen rond de 
goedkeuring van Boet 516.

Op het moment van de 
vergadering waren de 
uitkomsten nog niet openbaar 
en zijn deze eerst binnen de 
Ledenraad besproken, een week 
na de online regiovergadering. 
Hierna zijn de uitkomsten middels 
een samenvatting openbaar 
gemaakt en gepubliceerd op 
de website en in de Phryso van 
het KFPS. Ook de aanbevelingen 
zijn inmiddels gepubliceerd en 
zijn allemaal gebaseerd op de 
conclusies en constateringen 
die de onderzoeker gedaan 
heeft. Hierin staan goede 
aanbevelingen die we als 
vereniging op kunnen pakken.
 
Er is voor gekozen niet het 
gehele onderzoeksrapport te 
publiceren onder alle leden 

vanwege vertrouwelijkheid van 
informatie. Aangezien het over 
mensen in persoon gaat wordt er 
voor deze handelswijze om begrip 
gevraagd. De samenvatting en 
aanbevelingen geven voldoende 
houvast en aanknopingspunten 
om als vereniging te “bouwen 
aan vertrouwen”.
 
Ondanks dat de vereniging weer 
moet bouwen aan vertrouwen, 
heeft naast dat Jaap Boersma 
eind 2020 al zou stoppen als 
inspecteur, ook Harrie Draaier 
de keuze gemaakt eerder te 
stoppen als inspecteur. 

Daarnaast heeft het KFPS 
gekozen voor een duidelijkere 
scheiding in de werkzaamheden 
van de algemeen directeur en 
fokkerijzaken. Hiermee is de 
samenwerking met Ids Hellinga 
na     18 jaar  beëindigd.

Jaap, Harrie en Ids, als 
fokvereniging willen wij jullie 
danken voor jullie jarenlange 
inzet voor het Fries Paarden 
Stamboek.  En in het bijzonder 
ons Friese Paard! 

MEIDIELINGSBLÊD
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
Vrijdagavond 8 oktober 2021 

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. Fokvereniging/KFPS
8. Rondvraag
9. Sluiting 

De agenda van de algemene ledenvergadering is onder voorbehoud van eventuele actuele zaken.  
Na afloop van de vergadering zal er nog een leuke invulling aan de avond gegeven worden.

Vanuit de regio



De zelfslachtende slager!

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

Het adres voor al uw:
- huisslachtingen
- verse vlees
- barbeques, gourmet- en fondueschotels
- maaltijden en soepen
- partyservice
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DE LEAFHAWWER
In deze rubriek een gesprek met 

een liefhebber en/of  gebruiker 

van het Friese paard. Iemand met 

liefde voor het ras. Waar is deze 

passie voor de Fries vandaan 

gekomen? En hoe groot is de 

rol van het Friese paard in diens 

leven? Hoe is de betrokkenheid bij 

onze fokvereniging?  

De rubriek De Leafhawwer is een 

tijdje van het toneel geweest, 

maar blazen we weer nieuw leven 

in. Deze keer een gesprek met 

Danny van Zijl (en eigenlijk ook 

wel een beetje met zijn vrouw 

Charlotte).

Naam:   Danny van Zijl
Beroep:   Werkplaatschef bij Autobedrijf  
   Ruinemans bedrijfswagens in  
   Eesveen
Leeftijd:   50
Burgerlijke stand:  gehuwd met Charlotte van Zijl  
   (al 24 jaar)
Kinderen:  geen
Woonplaats:  Scharsterbrug
Paarden:  16-jarige Rika van Teakesyl  
   (Tsjibbe 388 x Ulke 338) en  
   een 13-jarige Freiberger  
   (Zwitsers paardenras) en een  
   jongere Welsh A
Stalnaam:  geen

Hoe is de liefhebberij voor het Friese paard begonnen?
Danny en Charlotte woonden eerder in het Westen van het land, in Warmmond (ten noorden van 
Leiden). Danny was (en is nog steeds) een autogek. Charlotte daarentegen reed wel paard (geen 
Fries). Bij Cees, een pensionstalhouder bij hen in buurt stond een Fries en gezamenlijk werd er 
eens een ritje op de koets gemaakt met deze Fries. “Ik weet het nog goed” zegt Danny. “Het was 
Wietze van het Oosterland (Jakob 302 x Tsjalling 235). Dit ritje was zo leuk en voor ons aanleiding 
om te doen besluiten ook een Fries te kopen. Toen ik dit op mijn werk vertelde was daar iemand 
die wel Friezen te koop wist. We kwamen terecht bij Ruurd van der Meer. Hij had de paarden 
in opfok bij Frans en Geke Smits in Sondel. We kochten toen de 1,5 jarige Durk M. (Abel 344 x 
Jochem 259). 

“Met Durk M. is het voor ons allemaal begonnen. We verhuisden in die periode naar Friesland en 
kochten een huis in Bantega. Durk ging mee. Hij stond echter enorm te brullen omdat hij alleen 
was. Toen hebben we Frans Smits gebeld. Hij stuurde ons door naar Durk en Heidi van der Werf. 
Zjj hadden wel een merrieveulen voor ons. Eentje met een kolletje, Rika van Teakesyl (Tsjibbe 388 
x Ulke 338). Ze was toen 9 maanden. Sindsdien zijn we actief keuringen gaan bezoeken en heb ik 
de beoordelingscursussen 1,2 en 3 gedaan”, zegt Danny.

En hoe is de passie voor het ras verder ontwikkeld?
Met Durk M. hebben Danny en Charlotte veel gedaan. Charlotte reed hem onder het zadel 
en Danny ging met hem te mennen. In die hoedanigheid zijn ze ook lid geworden bij PSV De 
Oorsprong. Op een gegeven moment ontmoette Danny de hengstenhouder Marten Jellesma 
uit Rotstergaast. “Daar was het een en al Fries, dat vond ik geweldig. Bij Jellesma heb ik het 
voorbrengen geleerd. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Ook wel samen met Ludo van der Weide. 
Ook het mennen heb ik bij Marten Jellesma nog wat beter geleerd”. 

Enthousiast vertelt Danny vervolgens over zijn buitenlandse reizen die hij heeft gemaakt. Naar 
China, het staatscircus en naar Mexico, waar hij ook Friezenliefhebbers ontmoette. Danny 
heeft in het buitenland op verschillende keuringen paarden voorgebracht maar stond op een 
gegeven moment ook voor 30.000 mensen iets te vertellen over het Friese paard en gaf hij 
lezingen over de Fries op een politieschool in Colombia. Hij was één van de eerste Nederlanders 
die naar het buitenland reisde om daar Friese paarden voor te brengen.
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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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Wimer 461 Sp� t Fonger 478 Sp� tSp� t
(Hette x Goff ert) 

Markus 491 Sp� t
Wanneer ben je lid 
geworden van onze 
fokvereniging?
Via Marten Jellesma is 
Danny lid geweest van 
onze fokvereniging. Danny 
vertelt eerlijk dat hij op dit 
moment niet lid meer is. 
“We zijn wel lid geweest. 
Maar we fokken nu niet. We 
hebben teveel verloren en 
echt moeilijke momenten 
gehad. Het is heel erg 
jammer dat we te maken 
hebben gekregen met een 
aantal mankementen die 
binnen het Friese ras wel 
voorkomen. We hebben 
daardoor de nodige pech 
gehad en dat is ons toch 
niet helemaal in de koude 
kleren gaan zitten. Ik hoop 
dat dit soort zaken die óók 
horen bij het houden van 
dieren en in dit geval bij 
Friese paarden, voldoende 
ter sprake blijft komen.

Hoe genieten jullie nu van 
het Friese paard?
Inmiddels zijn Danny en 
Charlotte van Zijl verhuisd 
naar een prachtige plek 
in Scharsterbrug. We zijn 
momenteel niet meer zo 
actief met onze Fries. 
Wel met de andere twee 
paarden op dit moment. 
Toch blijven we zeker nog 
wel bezig met het Friese ras 
en lezen we er wel veel over.

Waar zijn jullie het meest 
trots op?
Danny is daar vrij duidelijk 
in. Voor hem zijn de 
buitenlandse reizen 
onvergetelijk. “Ik heb daar 
zulke mooie momenten 
beleefd. Als simpele 
Westerling daar zijn en 
zoveel dingen daar mogen 
meemaken, dat was echt 
bijzonder. Het geeft wel aan 
dat als je écht iets wilt, dan 
kan het ook!”.

Waar streven jullie naar voor de toekomst?
Even is het stil maar al vlug zegt Danny: “Een leven 
zonder Fries is toch wel ondenkbaar voor ons. Het liefst 
zouden we straks wel een Markus-nakomeling op stal 
willen hebben. Familie van onze Rika, uit het lijntje van 
Durk en Heidi van der Werf. Verder zijn we ook wel een 
beetje fan van Leffert-paarden, van Jesse 435 en Heinse 
354. Ja, ooit zal er vast wel weer eens een merrie bij ons 
komen!”, besluit Danny. 



22

OPFOKSTAL BEUCKENS AL SINDS JAAR EN 

DAG EEN BEGRIP IN DE PAARDENWERELD

H
et bedrijf is gevestigd aan het 
Huningspaed 21 te Oudemirdum. De 
zussen Femmy en Janny Beuckens 
hebben het bedrijf voortgezet na het 

plotselinge overlijden van hun vader in april 
2008.

De ouders van Femmy en Janny hadden eerst 
een melkveebedrijf in Oudemirdum maar deze 
moest wijken voor de nieuwe voetbalvelden. 
Zo verhuisde het gezin, 4 dochters en 1 zoon, 

in 1979 met de koeien naar het Huningspaed. Alle 
kinderen hielpen mee op het boerenbedrijf. Ook 
werd er gefokt met een Friese merrie.  Janny en 
Femmy reden ook graag mee op de wedstrijden.

Bedrijfswijziging 
In deze tijd kwamen zij ook in contact met Jan 
Folmer van Dekstation De Nieuwe Heuvel uit 
Lunteren die bij hen kwam te insemineren. Zo is 
ook het idee ontstaan om de switch te maken 
van melkveebedrijf naar opfokstal van paarden. 

MEIDIELINGSBLÊD

Tekst: Janny Bosma  Foto: Gabriele Boiselle
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OPFOKSTAL BEUCKENS.... 

EEN PARADIJS VOOR UW PAARD

Door de MKZ en BSE kwam er steeds een strengere regelgeving 
en aanpassingen die daarvoor nodig waren, daardoor zagen ze 
ook kansen voor het opfokbedrijf. Wat doe je dan? Fors investeren 
of een switch maken naar een opfokbedrijf voor paarden. De 
boerderij ligt op een prachtige locatie met zo,n 44 ha land ter 
beschikking gelegen tussen de bossen en het ijsselmeer. Ideaal 
dus.

Bedrijfsvoering 
In 2000/2001 werd de overstap gemaakt en daar hebben ze nog 
steeds geen spijt van. De eerste bedrijfsopfok hebben ze jarenlang 
voor De Nieuwe Heuvel gedaan. Femmy en Janny hebben toen ook 
de inseminatie curcus gedaan. Eerst in Zwolle en daarna bij Andries 
Zandee op de faculteit in Utrecht en de stage bij De Nieuwe Heuvel. 
Daarna heeft vooral Janny jarenlang voor Jan Folmer in de gehele 
Zuid West Hoek van Friesland geinsemineerd met hengsten van 
De Nieuwe Heuvel. Nadat Janny kinderen kreeg is dat allemaal wat 
minder geworden. Daar moest ze wel even aan wennen. Ze heeft 
het altijd graag gedaan en er iig veel kennissen en ervaring aan 
overgehouden. Inmiddels rijden twee dochters van Janny ook op 
een pony en haar zoon is meer een voetballer en motorcrosser. 
Femmy heeft een dochter welke paard rijdt en een zoon die al bij 
het loonbedrijf werkt. Femmy heeft niet veel geinsemineerd. Zij 
was meer op het bedrijf en bij de kinderen.

MEIDIELINGSBLÊD



www.equifirst.nl

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

behoefte het perfecte product
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Ongeluk 
In 2013 kreeg Femmy een ongeluk bij de paarden 
waar ze gelukkig goed van hersteld is. Toch 
houdt een dergelijk voorgeval je wel waakzaam. 
Een  routineklusje ook zomaar verkeerd uit kan 
pakken.

Eerste klas
Vele trouwe fokkers uit binnen en buitenland 
vinden nu de weg naar Oudemirdum om hun 
fokproduct te laten opgroeien. Er lopen altijd 
zo,n 140 paarden in de landerijen en in de winter 
in de grote groepsboxen met paddoks om ook 
buiten hun vertier te vinden. De paarden krijgen 
gedurende de winterperiode, en ook zomers 
wanneer het nodig mocht zijn, continue 1e klas 
ruwvoer en brok voorgeschoteld.

Opfok
Merries en hengsten zijn welkom en vormen  
aparte groepen. Sinds de laatste jaren staan 
er niet meer alleen Friezen in de opfok maar 
ook tuig- dressuur en springpaarden. Vanaf 
5 maanden is het veulen welkom om met 
leeftijdgenootjes op te groeien in de groep. 
Ze worden elke 2 maanden ontwormd, bekapt 
en ingeent. Als ze 3 jaar worden gaan ze weer 
terug naar de eigenaar. Jonge hengsten blijven 
meestal tot ze 2,5 jaar zijn en gaan dan terug 
naar de eigenaren/trainingstallen om indien 
goed genoeg klaar gemaakt te worden voor de 
hengstenkeuring. In die opfoktijd worden ze door 
de dagelijkse omgang ook mooi handzaam.

Populaire hengsten 
Vele dekhengsten hebben hier op deze fijne 
plek hun jeugd doorgebracht o.a Botte 414, 
Dries 421, Bikkel 470, Omer 493, Tjebbe 500 
en de tuigpaardhengst Nevaro van Altrido. 
En ook merries die het in de sport en op de 
keuringen goed doen o.a. Wijzedame fan ‘e 
Piksen van René Wijnstra werd kampioen. Je 
blijft ze altijd volgen en geniet dan ook mee 
met het succes.

Eigen fok
Zelf hebben Femmy en Janny drie Friese 
stermerries met vol papier waar ze mee 
fokken. Een Ulke 338 x Rypke 321 x Gaije 295 
x Hearke 254 met een merrieveulen van Epke 
474. Daarnaast ook een Norbert 444x Tsjalke 
397 x  Anton 343 x Nykle 309 die voor 2022 
drachtig is van Fonger 478. En de derde is een 
Doaitsen 420 x Folkert 353 x Reitse 272 x Peke 
268. Hier loopt een veulen van Tymen 503 bij 
en is ook weer geinsemineerd met Tymen. Van 
deze merrie hebben ze ook nog een 2 jarige 
merrie van de hengst Reinder 451 in de eigen 
opfok.

Volgende lichting 
nmiddels staat de eerste partij ruwvoer 
weer op het erf en binnenkort komen de 
eerste veulens weer in de opfok. Nieuwe 
groepen paarden die hun jeugdjaren in het 
mooie gebied aan de IJsselmeerkust mogen 
meemaken.

nl

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

behoefte het perfecte product



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.
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WEDSTRIIDPRAAT

Nei moannen fan thús trene 
en online proefkes ynstjoere, 
meie alle kombinaasjes wer foar 
punten ride op oare lokaasjes 
tidens mjitmominten. Mei moaie 
presjintaasjes en prestaasjes. 
Dit kear beskriuwe wy de riders: 
Lilian de Waal, Baukje van der 
Weide en Hiltje Holtrop. 
 
 

LILIAN DE WAAL 
 
Yn de klasse Z1 kaam Lilian de Waal 
mei 8-jierrige Norbert-dochter 
Stella Sollenburg oan de start op 
it mjitmomint ein maaie yn Harich 
(resultaat 64,044 %). Op de Fryske 
Regio kampioenskippen op twa 
july jl. behelle dizze kombinaasje 
62,060 %.  

Dizze stjer- en sport A- merje is 
fokt troch de hear Zekveld en no 
yn eigendom fan Hette Walstra út 
Spannum. Lillian (23 jier) wennet 
yn Frjentsjer en wurket sûnt 
febrewaris dit jier by Stal Chardon 
yn Jorwert. “Ik haw Stella as 3,5 
jierrige ûnder it seal beleard 
en sels oplieden nei it sport 
predikaat. Underwilens binne we 
har oan it klear meitsjen foar it 
Z2. Myn dream is om har sa heech 
mooglik te riden. Sy pakt it wurk 
goed op en it begjin fan de piaff 
en de passaazje docht se maklik!”. 
Stella wurdt hielendal ynset foar 
de sport, se hat twa jier werom 
wol in hynstefôle fan Jehannes 
484 krigen. “Dizze is yn myn 
eigendom. Ik hoopje dat hy aanst 
de opfolger wurdt foar Stella.”
“Ik les al jierren by Marsja de Vries-
Dijkman. Sy hat my ek wier goed 
holpen mei Stella, sûnder har hie 
ik nea sa fier komme kint”. 
By Stal Chardon rydt Lillian ek twa 
soannen fan Jurre 495; in Jurre 
x Beart en in Jurre x Jisse. Sy 
stelde de jonge hearen foar op de 
earste foarryddei yn Nunspeet. 
“Twa super aardige (leuke) mar 

dochs wol ferskillende hynders. 
Beide jonkjes pakken it wurk tige 
goed op en wolle fluch leare. 
Beide binne enoarm earlik en tige 
leaf yn de omgong. Dat jildt wol 
foar alle Jurre-neiteam. Ik hoopje 
fansels dat’t beide dekhynsten 
wurde sille”. 

BAUKJE VAN DER WEIDE

Mei Ylse fan Weideshiem hat 
Baukje van der Weide in topperke 
foar de karre. Dizze kombinaasje 
komt út yn de klasse L.  Goeie 
punten hie it duo yn Harich ein 
juny mei 200,5 en 216 punten. 
Ylse is in 6-jierrige stamboek 
dochter fan Rindert 406 út 
stjermerje Freya fan de Oostwal 
(h: Meinse 439). “Ylse is in eigen 
fokprodukt út Freya fan de 
Oostwal, mei dizze merje bin 
ik ZZ-mennen west. Ylse is in 
grutte merje, dy’t efkes tiid 
nedich hie. Sy is al wol Noordelijk 
kampioen west yn de B en reserve 
kampioen yn de B en L foar de 
KFPS-sportkompetysje. Meastal 
trene wy sels, ik ryd sa no en 
dan prive-lessen by ferskillende 
instrukteurs. Sa besykje ik fan 
elkenien wat op te stekken”. Iris 
Vinkx bringt de merje út ûnder it 
seal yn de L2. Op 29 maaie fan dit 
jier krige Iris mei Ylse 62,750 % op 
harren protocol yn Harich. 

Takomst   “Wy wolle Ylse noch 
in kear foar de stjer keuring 
oanbieden. Ik soe graach mei 
har ZZ mennen wolle. Myn 

takomstdream is om noch ris 
Nederlânsk kampioen te wurden 
yn it mennen. Wy wolle nei de 
sport mei har noch in fôle fokken, 
út dit laach komme fijne moderne 
sporthynders mei in goed 
karakter”. 

HILTSJE HOLTROP

“In moaie ûnderfining”
Yn it earste wykein fan july 
waarden de Fryske regio 
kampioenskippen ferriden yn 
Harich. Yn de klasse B mocht Hiltje 
Holtrop it sulver yn ûntfangst 
nimme foar har proef (65,458 %) 
mei de 5-jierrige Alphyr Waldman 
(Tsjalle 454 x Harmen 424). De 
sechsde priis (63,292 %) wie foar 
Hiltsje mei har stjermerje Like 
Magic (h: For Gribaldi). “It gong 
gewoan bêst op it kampioenskip. 
Dit hie ik net ferwachte. Alphyr 
is in echte hynst, in geweldich 
hynder, bytsje eigenwiis, mar 
ek snoad, earlik, iverich en hat 
der altiid sin oan”, ferteld Hiltje. 
Mei Alphyr mei Hiltje no ek nei it 
Nederlânske Kampioenskip en 
se tinkt om de oerstap nei L1 te 
meitsjen mei Like Magic.

“Restich fierder trene nei it NK, 
hooplik lekker riden. It binne twa 
leuke hynders dy hiel goed by 
my passe. It is in tiid lyn dat ik nei 
wedstriden west bin, no der net 
folle túchwedstriden binne en ik 
mear enerzjy om te riden haw, bin 
ik wer dressuerwedstriden ride 
gongen. Thús wol altiid fierder 
traind.”. Hiltje kriget thús les mei 

Like Magic 
fan Annigje 
Tolman en 
mei Alphyr 
benammen 
fan Hergen 
fan Hall. 
Alphyr en 
Like Magic 
binne 

Teksten: Anke Noordmans en Johanna Faber   Foto’s: Johanna Faber en Yvonne Walinga
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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

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 



net de earste hynders yn 
de dressuer dy’t troch Hiltje 
útbrocht binne, earder is sy 
starten mei Andries (h: Goffert) 
en Grutsk (h: Tsjalke 397). 

“Like Magic haw ik sûnt Peaske 
pas. In hynder dat sels wurkje 
wol, fluch is en gek op oandacht. 
Spitigernôch siet ik snein wat 
te lang op Like Magic op it FK, 
hja wie har felheid wat kwyt 
en sprong in kear yn galop by 
de ‘uitgestrekte draf’. Ek Alphyr 
hâldt tige fan oandacht. Ik 
besykje stabiel te riden en de 
hynders in goeie tarieding te 
jaan. Ik hoopje mei harren heger 
op te kommen. Sa heech mooglik 
mar aardich ride stiet foarop. 
Noch in tredde hynder bring ik 
yn de dressuer út: mei Wylster-
dochter Brecht kom ik út yn 
de L1. In leaf hynder, wêrmei 
ik sels op stap kin. In suske 
fan ús Bettina (h: Jasper 366). 
Elberth-Wim giet faak mei nei de 
wedstryd, hij lêst de proef foar. 
Like Magic is hielendal rjochte 
op Elberth-Wim, fertrouwt him 
en is gerêster by it ynride mei 
him yn de buert. Eins belibje wy 

it mei de hiele famylje. Myn mem, 
skoanâlden en Yvonne Walinga 
komme faak te sjen. Dat is hiel 
leaf en super leuk!”, seit Hiltje 
entûsjast. 

“Alphyr is fan myn heit. Heit woe 
dat Alphyr de sport yn gong. 
Letter wolle wy him ek yn’t túch 
út bringe: mooglik mei healbroer 
Doeke (Tsjalle-soan út Jasper-
dochter Bettina) yn it twaspan. 
Ek mei Jasper fan ‘e Stjelpdyk 
(h: Norbert 444) of Frijheid fan 
de Pikestjelp (h: Eise 489) is 
mooglik. It binne allegear jonge 
hynders, sy krije de tiid. Egberth 
(h: Jasper 366)  is mei pensjoen. 
Hy wie sechstjin/santjin jier myn 
wedstryd hynder. Myn favoryt. In 
bysûnder hynder!!!   

FRIESE KAMPIOENSKIPPEN

Moaie prestaasjes op it FK
It goud in de klasse M2  op it 
FK wie foar Harmina Holwerda 
mei Tjitte (h: Andries 415) fan 
Mechteld en Jelle van der Kooi. 
Tredde waard Wendy Okkema 
mei Stal Okkema’s Willem (h: 
Michiel 442). It 6e plak wie foar 

Maartje Vriend mei har 6-jierrige 
Yfke van de Westfriezenhof 
(h: Onne 376). M1-kampioen is 
Kenna Bakker wurden mei Auke 
van Hilberalti (h: Jouwe 485) 
fan Tsjalling de Boer. Krekt foar 
Jelmer Ketelaar mei GPD Ward 
(h: Thorben 466) fan de famylje 
Hoekstra. Yn de L1 in 9e plak mei 
ek kreaze punten foar Pietie van 
den Berg mei de 6-jierrige Yfke 
van de Brink (h: Hessel 480) fan 
frou Kingma-de Groot.    

MEIDIELINGSBLÊD

Tjitte (h. Andries 415) mei syn eigners Jelle 
en Mechteld van der Kooi en amazone 
Harmina Holwerda

Tuigseizoen bijna uit de startblokken

Al anderhalf jaar hebben de 
tuigpaardrijders vrijwel geen 
wedstrijden kunnen rijden. In 
de zomer van 2020 slechts een 
drietal keren konden de Friese 
tuigpaarden in actie komen in 
regionale rubrieken in Tolbert, 
Exloo en Eext. 
 
Leden van Vereniging Het Friese 
Tuigpaard hadden nog een 
lastige bobbel te nemen als het 
gaat om de organisatorisch kant 
van de sport. De verenigingen 
voor tuigpaardrijders en 
hacknehysrijders hadden 
eerder al te kennen gegeven de 
Koninklijke Hippische Sportbond 
te willen verlaten. Leden van het 
Friese tuigpaard waren daar 
minder stellig in. Toch moest er 
ook binnen deze vereniging een 

besluit worden genomen en werd 
in november 2020 onder een klein 
aantal leden met een bijzonder 
krappe meerderheid besloten 
akkoord te gaan met de wijziging 
van statuten die afschijding van 
de KNHS bewerkstelligde. 

Inmiddels hebben de drie 
tuigverenigingen zich verenigd 
in de Stichting Aangespannen 
Sport (SAS). Het KFPS is akkoord 
gegaan met het verzoek 
wedstrijden onder de SAS ook 
mee te laten tellen voor het 
sportpredicaat waardoor er 
voor de Friezenrijders in ieder 
geval zekerheid is geboden 
dat zij door kunnen gaan met 
winstpunten verzamelen voor het 
sportpredicaat in deze tak van 
sport. 

Seizoen 2021 valt voor een groot 
deel ook in het water vanwege 
de lockdowns en verscherpte 
maatregelen. Een aantal 
concoursen heeft dan ook te 
kennen gegeven dit jaar nog niet 
een evenement te organiseren.  
 
Enkele concoursen die altijd al 
later op de wedstrijdkalender 
stonden gaan er nu toch voor en 
organiseren, soms in aangepaste 
vorm, toch een concours. Dit zal 
hier en daar nog zeker gepaard 
gaan met strenge toegangsregels 
ivm Covid19. Een aantal rijders 
staat echter te popelen om te 
beginnen en zal het halve seizoen 
dan ook volledig benuten om te 
rijden, terwijl een ander de eerste 
starts nog even uitsteld.
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 “2020 was qua wedstrijdplanning niet 
bepaald eenvoudig. De ene maand 
mochten we wel op pad en de andere 
maand niet, dat maakt het lastig om 
je doelen te halen” zegt Joukje Hak, 
amazone van de negenjarige inmiddels 
Kroon & Sport AA-merrie. 

“Met Manna had eigenaar familie  Bos 
uit Nijemirdum een doel en dat was het 
Sportpredicaat en ik was de gelukkige 
amazone die met dit fijne paard aan 
de slag mocht. Manna was met 5 
winstpunten in 3 proeven al goed op 
weg naar het Sportpredicaat, maar 
Covid19 maakte dat we geen wedstrijden 
meer konden rijden dit jaar. Om een 
Sportpredicaat te krijgen zijn er 5 scores 
boven de 60% nodig, dus moesten we 
nog 2 proeven rijden.  Doordat Manna 

Sportpredicaat voor  

Manna van de Toarnwerterleane 
(Tsjalle 454 x Hinne 427)

drachtig was, was het niet haalbaar 
om begin 2021 nog op concours te 
gaan (wat overigens ook niet mocht), 
haar veulen van Markus 491 is in 
maart geboren”. 

“Gelukkig kwam er een mooie 
oplossing. Het KFPS heeft het 
mogelijk gemaakt voor drachtige 
merries -met minimaal 1 winstpunt in 
het Z1- om een locatieproef te rijden. 
Zo konden we toch in dit verloren 
wedstrijdseizoen het Sportpredicaat 
halen. Er kwam speciaal een jury naar 
Harich en dankzij lieve hulptroepen: 
Stoffel Visser (baanbouwer), Janny 
Postma (lezer), Amber Postma 
(schrijfster) en natuurlijk de familie 
Bos (baanbouwer, catering en 
support), lag de baan er picobello 
bij en konden we onder echte 
wedstrijdomstandigheden onze 
proef rijden. Op zondag 29 november 
behaalde Manna haar 5e 60%-plus 
score met 214 punten en werd ze 
toch nog Sport in 2020”.

“Super dat het stamboek zo goed 
heeft meegedacht/omgedacht, 
denken in mogelijkheden in plaats 
van onmogelijkheden, daar word ik 
wel blij van. Familie Bos nogmaals 
gefeliciteerd met jullie fijne Kroon 
AA Sport merrie Manna. Ik kijk uit 
naar de zomer van 2021, hopelijk 
kunnen Manna en ik weer “gewoon” 
schitteren in de baan op een groot 
concours! “
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VOOR EEN MACHTIGE JCB

Joure   (0513) 41 71 31

www.martienvisser.nl

Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward

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

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



Van Sminialeane 48 - 8731 BH Wommels Frl - tel. 0515-332505 / 06-53194021 - info@deterpen.nl - www.deterpen.com

Menne 496 sport Tymen 503 sport Matthys 504 sport-elite Maurits 437 sport

Beart 411 sport - prefFoeke 520
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Paard van het jaar 
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Vind ons ook op Facebook 

Hengstenhouderij-De-Terpen
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 Rein Hisse van ‘t Veer 
 20 juli 1929    -   17 mei 2021 
 
Yn 1929 berne yn Warkum en troud 
west oant 2016 mei Tine Engelsma fan 
it Heidenskip en tegearre buorke mei 
harren hûshâlding oan’e Middenwei 
nûmer 46 yn Ychten, kaam oan dat 
wurksume libben fan dizze oprjochte 
leafhawwer fan “it âlde skaai” in ein op 
17 maaie ôfrûne maaitiid. 

Op’e pleats hiel lang wurke mei 
meastentiids syn selsfokte hynders hie 
hij in protte nocht oan it buorkjen mei 
syn Tine, ôfkomstich út it hynstelaach 
fan’e Engelsma’s, ûnder lêzers faaks 
wol bekind fan it ferneamde boek 
De Oerpolder, oer de skiednis fan 
it Heidenskip, skreaun troch Hylke 
Speerstra.
Op syn karakteristyke klompkes wie van’t 

Veer in tige bekende ferskining op ús 
fokdei en it sil foar him persoanlik dan 
ek  in absoluut hichtepunt bestjutten 
hawwe, doe’t yn 2018 op’e Sintrale 
Merjekeuring syn selsfokte Jisse x 
Fetse merje, Jitske Solkje, ta “model” 
promovearre. Tegearre mei ien fan 
syn pakesizzers, hij op syn fertroude 
klompkes, namen sa beide tige grutsk de 
blommen yn ûntfangst. 

Wat in skitterend moment foar dizze 
oprjochte leafhawwer, dy’t, doe’t er 
in kear in slim ûngemak belibbe yn’e 
maneezje fan StNyk, as oantinken oan 
dat moment,  syn “cap”  mei blomstik 
doneere oan De Oorsprong. De cap hat 
no in eareplakje krigen yn’e kantine fan’e 
Oorsprong.
Dat hij rêste mei yn frede, we winskje 
syn neibesteanden alle krêft yn harren 
fertriet.

MEIDIELINGSBLÊD
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 Veehouderijbenodigdheden  

 Landbouwfolie  

 Landhekken 

 Gecreosoteerde palen & planken 

 Afrasteringsmateriaal 

 Schrikdraadapparatuur  
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GERLSMA BV 
www.gerlsma.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. 

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 
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Nieuw ledenraadslid 

JAN-WIETSE DE BOER

Onze regio wordt door drie 
leden vertegenwoordigd in de 
ledenraad van het Koninklijk 
Friesch Paarden Stamboek. 
De laatste jaren waren Roelof 
Bos, Tjitze Bouma en Annemiek 
Mandemaker onze vaste 
gezichten.
 
Vanwege de overstap richting 
het bestuur van het KFPS 
kwam afgelopen najaar de 
post van Roelof Bos vrij en 
is Ferry Wolfswinkel door 
onze leden in de ledenraad 
gestemd. In de laatst 
gehouden regiovergadering, 
afgelopen voorjaar, werd 
afscheid genomen van Tjitze 
Bouma omdat zijn maximale 
zittingstermijn er alweer op 
zit. Beide heren hebben hun 
taak als vertegenwoordigers 
met heel veel inzet, verve en 
enthousiasme ingevuld. Namens 
onze hele fokvereniging en ook 

regio danken wij hen hiervoor.
Voor de vrijgekomen post 
binnen de ledenraad heeft Jan-
Wietse de Boer uit It Heidenskip 
zich kandidaat gesteld. In 
de online regiovergadering 
werd hij met meerderheid van 
stemmen verkozen tot één 
van onze vertegenwoordigers. 
Hoogstwaarschijnlijk weten de 
meeste lezers van dit blad wel 
wie Jan-Wietse is, maar voor de 
zekerheid hier nog even een 
korte introductie.

Jan-Wietse de Boer is 40 jaar, 
woont in it Heidenskip, is 
houder van biologisch pluimvee, 
heeft een kalvermesterij en is 
daarnaast ook hoefsmid. Wellicht 
kent u Jan-Wietse ook nog wel 
als rijdende hoefsmid op onze 
fokdag in 2013 of van recenters 
als Horsekalender-Hunk op 
de KWF horsekalender van 
initiatiefneemster Sabien Zwaga. 

Wat was de reden van Jan-Wietse 
om zich namens onze regio 
kandidaat te stellen? 
“Iedereen roept altijd maar dat 
het een grijze postduifvereniging 
is. Als ik daar wat verandering 
aan kan brengen dan doe ik 
dat. Men wil graag jongere 
mensen,. dus dacht ik, dan geen 
commentaar, maar DOEN”. 
 
Hoe denk jij het beste invulling 
te kunnen geven aan je rol als 
vertegenwoordiger? 
“Ik hoop een positieve bijdrage 
te kunnen leveren vanuit onze 
regio. Daarnaast hoop ik één van 
de aanspreekpunten te zijn voor 
onze regioleden. Een spreekbuis. 
Ik zit er niet op persoonlijke titel. 
Het stamboek heeft vandaag de 
dag nog wel de nodige zaken 
te regelen. Als je het mij vraagt 
dan zou ik ook graag wat meer 
openheid en transparantie zien, 
ook in het keuringsbeleid”. 
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Alrako Dressuur Kampioenschap Friesch Paard

Zoals jullie weten organiseert HSF De Morrarûters voor ons de selectie wedstrijd 
van het Alrako Dressuur Kampioenschap Friesch Paard. De wedstrijd wordt ge-
houden op zondag 22 augustus in Koudum. Hier kan je je selecteren voor de finale 
van zondag 19 september in Ermelo. 

Opgave via MijnKNHS.nl

Hoe je je kunt selecteren hiervoor, kun je vinden op:   
www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl/reglement/

Voor onze leden willen wij graag ook op die dag de Klasse BB dressuur uitschrijven. 
Hier kan iedereen aan mee doen die eens een dressuurproefje wil rijden met zijn/
haar Fries paard.
De 1e prijs zal een mooie zweetdeken zijn.
 
Opgave kan via MijnKnhs.nl of via de e-mailadres: Tineke@morraruters.nl

Voor meer informatie Yvonne Walinga, 06-27513482

KIJK VOOR DE OVERIGE SELECTIEWEDSTRIJDEN OOK OP DE GENOEMDE WEBSITE



Verzorgt voor u:

Belastingaangiftes

Fiscale boekhouding

Bedrijfseconomische boekhouding

Loonadministratie

Subsidie-aanvragen etc.

Vraag vrijblijvend informatie:

Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel. 0518-432846



39

Veulenbeoordelen 
Nu we weer meer mogen, zijn 
de eerste studieclubavonden 
ook weer voorzichtig 
opgestart. Op zaterdag 26 
juni hebben de studieclubs 
van onze fokvereniging 
elkaars veulens beoordeeld. 
Om toch een goed beeld van 
de tien veulens te krijgen 
werd jurylid Ester Reen bereid 
gevonden uitleg te geven over 
het beoordelen van veulen. 
Welke stappen hanteert het 
KFPS? De eerste twee veulens 
werden door haar beoordeeld 
en verder besproken en 
uitgelegd.

In groepen 
De aanwezige studieclubleden 
werden in vier groepen 
opgesplitst en per groep 
werden men geacht het veulen 
te beoordelen op rastype, 
bouw, beenwerk, stap en draf. 
Ook kregen de aanwezigen 
de opdracht mee per veulen 
twee positieve opmerkingen te 
benoemen.

Tweede premies 
Van veulen 1 tot en met 8 
werd er gemiddeld een 7 voor 
rastype gegeven, voor bouw 
en beenwerk ook een 7, stap 7, 
draf 7, dus allemaal 2e premie 
veulens. Van veulen 1 tot en 
met 8 viel een veulen Tymen 

503 x Norbert 444 op in draf. 
Deze was heel opwaarts en 
kreeg daarvoor een 8.

Hengstveulens 
Veulen 9 een Teun 505 x 
Thorben 466, 2 maand oud, 
een hengstveulentje met mooi 
hoofd, goede bovenlijn en 
opwaartse romprichting. Het 
veulen liet zowel in stap als in 
draf goede bewegingen zien 
met lenigheid. Ook veulen 10 
een Wimer 461 x Ulke 338, vier 
maand oud, hengstveulen. 
Met edel hoofd en ook goed 

opwaarts gebouwd. Stapt en 
draaft met veel souplesse door 
het lichaam.

Eerste premie 
Beide kregen een 8 voor 
rastype, bouw 7,5, en een 8 
voor de draf. Voor de beide 
laatste veulens zou het een 1e 
premie zijn! En een ereronde 
moest volgen! Kippenvel 
om veulens zo te zien gaan. 
Ester wordt bedankt voor de 
uitleg en voor het netjes orde 
houden in groep van ongeveer 
40 mensen.

“Kippenvel om de veulens zo 
te zien gaan”

STUDIECLUBS 
VEULENBEOORDELEN
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Paardenbox met poort Hooinet

Mobiele installaties met panelen
•  Met slechts 3 verschillende basiselementen kunt u alle mobiele uitrusting zoals paardenboxen, 

rij- en longeercirkels naar eigen wens samenstellen.
•  Hekelementen of zogenaamde panelen van ovale staalbuis zijn verkrijgbaar in 6 uitvoeringen 

van elk 4 lengtes.
•  Alle randen zijn afgerond voor de veiligheid van paard en ruiter. PATURA-panelen worden na 

het lassen volledig thermisch verzinkt en zijn daardoor bestand tegen weersinvloeden.

•  Met slechts 3 verschillende basiselementen kunt u alle mobiele uitrusting zoals paardenboxen, •  Met slechts 3 verschillende basiselementen kunt u alle mobiele uitrusting zoals paardenboxen, •  Met slechts 3 verschillende basiselementen kunt u alle mobiele uitrusting zoals paardenboxen, 

Nu praktijkvideo bekijken!


