
Algemene Ledenvergadering Fokferiening It Fryske Hynder 
Datum: 5 november 2021 
Plaats: De Freonskip, Blauwhuis 
Afwezig met kennisgeving: Janny Bosma, Jeltsje Reijenga, Christina Dijkstra, Anke Noordmans en 
Elbert-Wim Andela. 
 
Ingekomen stukken:  
geen 
 
Opening: 
Na de ALV van november 2019 is dit de eerste keer weer dat er een Algemene Ledenvergadering is. 
Onze voorzitter Roelof Bos heet alle aanwezigen welkom en vraagt iedereen om één minuut stilte 
voor het icoon Frits Jong (77) uit Tjerkgaast, welke op 2 november is overleden. 
 
Mededingen m.b.t. het KFPS:  

Er heeft een onderzoek binnen het KFPS plaatsgevonden omtrent de goedkeuring van de dekhengst 

Boet 516, eind 2019. Twee hengstenkeuringscommissieleden zijn ook lid van onze Fokvereniging, 

Harry Draaijer en Jaap Boersma (niet aanwezig). Het onderzoek heeft uitgewezen dat de regels zijn 

nageleefd en betreffenden daarin geen blaam treft.  

Op 19 november is er de KFPS regiovergadering waar vragen over deze kwestie gesteld kunnen 

worden.  

Financiën: 

Onze penningmeester Tineke de Haan presenteert de cijfers van de jaren 2019 en 2020. In 2020 

hadden we een bijzonder jaar; corona én geen 69e Fokdei, geen excursie en feestavond. Doordat er 

in 2020 geen Fokdei was zijn er ook geen sponsorgelden ontvangen. Wél hadden we in 2020 

veulenkeuringen. Onze trouwe kampioenssponsoren hebben ook deze veulenkeuringen gesponsord, 

waarvoor onze hartelijke dank. Na de presentatie van de cijfers is de conclusie dat financieel gezien 

corona ons in 2020 iets positiefs heeft gebracht.  

Verslag kascommissie:  

De kascommissie, Herman Bos en Jacobine Mulckhyse (afwezig), hebben begin 2020 de controle 

gedaan over het jaar 2019. Helaas kon Jacobine niet aanwezig zijn bij de controle over het jaar 2020. 

Ferry Wolfswinkel is bij deze controle aanwezig geweest. Namens de kascommissie deelt Herman Bos 

mee dat alles er prima uitzag. 

De ledenvergadering geeft aan het bestuur decharge.  

Samenstelling kascommissie 2021:  

Herman Bos en Henk Ebbinge. Anke Oosterbaan stelt zich beschikbaar als reserve kascommissielid. 

Jacobine wordt heel erg bedankt voor haar inbreng in de kascommissie. 

Jaarverslag 2020:  

De secretaresse Joke Heida presenteert het jaarverslag van 2020. Na de presentatie van het 

jaarverslag wordt Obe Mous in het zonnetje gezet voor het winnen van de titel Fokker van het Jaar 

2019. De uitreiking van de stalplaten aan de fokkers/eigenaren van de twee goedgekeurde 

dekhengsten Beant 517 en Dedmer 519 zal i.v.m. de afwezigheid van deze leden op een later 

moment plaatsvinden.  

Bestuurszaken: 

In 2020 was Obe Mous herkiesbaar als bestuurslid, hij wordt bij acclamatie door middel van applaus 

herkozen.  

Tijdens deze vergadering neemt Roelof Bos afscheid als voorzitter van het bestuur. Roelof bedankt 



iedereen voor de mooie huldiging die hij voor zijn voorzitterschap heeft gekregen op onze Fokdei in 

augustus. Tien jaar voorzitterschap zijn door omstandigheden 11 jaar geworden. Hij geeft aan dat hij 

het met veel plezier heeft gedaan. Speciaal wil hij noemen de binding met de leden en de fijne 

samenwerking met de commissies, zoals De Oorsprong en De Merkecommissie. Hierdoor kunnen we 

terugkijken op 10 mooie fokdagen. Ook is hij grutsk op onze hynders. Overal staan ze er; op de CK en 

op de HK. Hier moeten we zuinig op zijn, dit is de basis onze fokkerij. Roelof bedankt iedereen voor 

de geweldige jaren die hij als voorzitter van onze verenging heeft gehad en wenst een iedereen veel 

succes in de toekomst.  

Hindrik Kuiper bedankt Roelof. Binnen het bestuur hebben we veel gehad aan Roelof gehad, hij 

zorgde voor verbinding en kwam met oplossingen.   

Voordracht nieuw bestuurslid, Ferry Wolfswinkel. Sinds een jaar loopt Ferry al mee binnen ons 

bestuur om zo kennis te maken met de gang van zaken binnen ons bestuur en zo mogelijk de stap te 

maken om bestuurslid te worden. Ferry wordt ook bij acclamatie door middel van applaus kozen tot 

bestuurslid. Hij wordt nieuwe voorzitter van onze vereniging.  

Contactcommissie: 

Enkele jaren terug hebben wij het aantal leden van de contactcommissie uitgebreid naar 14 leden, 

maar we gaan nu weer terug naar 12 leden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

- Hans Boersma, 12 jaar commissielid 

- Otto de Vries, 12 jaar commissielid 

- Yvonne Walinga, 12 jaar commissielid 

- Jeltsje Reijenga, 6 jaar commissielid .  

Zij worden heel erg bedankt voor al hun werkzaamheden.  

Eldert-Wim Andela (afwezig) en Rinske Engelsma worden als nieuwe leden aan de contactcommissie 

toegevoegd.  

Redactie It Meidielingsblêd: 

De redactie bestaat uit Janny Bosma, Christina Dijkstra, Anke Noordmans en Johanna Faber. Als 

bestuur krijgen wij vele positieve reacties op ons mooie verenigingsblad. De redactie wordt heel erg 

bedankt voor al haar inzet.  

Evaluatie van de fokdagen: 

Dit jaar zijn de fokdagen in Harich gehouden mede doordat we totaal niet wisten hoe het zou komen 

met de coronamaatregelen. In juli hebben we dit besluit genomen. We hebben vooraf contact gehad 

met de Merkecommissie die toen ook niet wisten hoe het zou komen met het dorpsfeest en alles 

moest ook gefinancierd worden. Als bestuur hebben we toen het besluit genomen om te kiezen voor 

Harich om een efficiënte Fokdei te organiseren. Met of zonder publiek was toen nog niet helder, 

maar ons doel was om wel de Fokdei te organiseren op een locatie waar het onder alle 

omstandigheden kan.  

We kunnen terugkijken op een goed geslaagde Fokdei, met mooi weer en veel publiek en QR-codes. 

Na afloop kwamen er veel signalen om de locatie Harich als locatie voor onze Fokdei te blijven 

gebruiken.  

Enerzijds hebben we het over een efficiënte en goed draaiende keuring, anderzijds is er de traditie, 

sfeer en internationale bekendheid waar onze Fokdei in Blauwhuis om bekend staat. Krijgen we dit 

laatste op een andere locatie terug? 

Als bestuur zijn we hierover in gesprek gegaan met de contactcommissie en daarna ook de 

Merkecommissie van Blauwhuis.  

Deze avond willen wij het bespreken met onze leden. Vanavond nemen we geen beslissing, maar we 

nemen alle input mee om als bestuur -deze winter- een goede overweging en besluit te kunnen 



maken over de toekomst en locatie van onze Fokdei.  

Vooraf aan deze ALV is er een enquête geweest, welke via de e-mail aan alle leden is opengesteld.  

Een samenvatting van de uitkomst van de deze enquête:  

- voorstanders van keuren op zand 

- belangrijk dat je altijd een goede keuring kunt draaien.  

- een Fokdei komt goed tot zijn recht als je de sfeer en de traditie er in kunt houden.  

De aanwezige leden krijgen de gelegenheid om te reageren over dit onderwerp.  

Herman Bos: kijkend naar de springwedstrijden, ruiters willen niet meer op gras springen. Als je 

professioneel wil zul je toch op zand moeten keuren.  

Johannes Dijkstra: de kans bestaat dat de bezoekers aan de Fokdei in Blauwhuis ook zelf fokkers 

worden. Als het allemaal zo professioneel wordt, dan kun je die slag missen.  

Anke Oosterbaan: het is de uitdaging om de sfeer van Blauwhuis in Harich te creëren.  

Frans Smits: Blauwhuis staat bekend om zijn traditie. In Harich waren de veulenbanen dit jaar niet 

optimaal. Op donderdag was het gras te lang en op zaterdag was de baan dan wel gemaaid maar het 

gras was in het begin van de ochtend te glad. Hier moet aandacht voor zijn indien je de fokdei in 

Harich gaat doen. 

Vanuit de zaal: gezien de kwaliteit van de paarden die in Blauwhuis zijn gekeurd is het maar de vraag 

of de bodem in Blauwhuis niet goed genoeg is. 

Tjitze Bouma: het is een lastige discussie. Het gaat om de paarden en de keuring. Kijkend naar 

concours Rijs, ook deze verhuizing van Rijs naar Harich heeft geen afbreuk gedaan aan de sfeer. Het 

keuren van de paarden moet voorop staan. Sfeer en gezelligheid creëer je met zijn allen.   

Organisatorische opmerkingen over de Fokdei: kritische punt was de kwaliteit van de veulenbanen in 

Harich, qua keuring heeft het prima voldaan.  

Tjitze Bouma merkt op: 

1. dat in het middagprogramma de jonge hengsten werden geschouwd met maar 2 veulens. Dit 

moeten  minimaal 4 tot 6 veulens zijn.  

2. de deelname aan het middagprogramma alleen voor de eigen leden openstellen; zo blijft het 

laagdrempelig.  

De door de Fokferiening geregelde voorbrengers bij de veulenbanen zullen een volgende keer beter 

herkenbaar moeten zijn.  

Winteractiviteiten: 

Er is nog geen programma, gedacht wordt aan een dag met beoordelen en een excursie. Suggesties 

zijn welkom. We moeten wel de corona maatregelen in de gaten houden.  

Rondvraag: 

Er zijn geen vragen.  

 

Na de pauze worden de kampioenen gehuldigd. Deze huldiging is normaal altijd met de Feestavond, 

maar we combineren nu met de ALV. 

Prijs voor het schoonste geheel: 

Ieder jaar sluiten wij volgens traditie onze Fokdei af met de rubriek Span voor de sjees en het 

Wilhelmus. Dit jaar is er een speciale prijs voor het schoonste geheel, de mooiste combinatie van 

deze slotrubriek. Deze prijs is dit jaar gewonnen door Meine Woudstra en Annelies.  

Wij zullen we bij de komende fokdagen ook deze prijs uitreiken  

De kampioenen van 2021 

 



Kampioen   Reservekampioen 
Fokdeikampioenskip 2021 - Foallen     

011 Sietse fan Pankoeken   148 Pierke fan it Ychtenfean 

Tiede 501   V. Ulbrân 502 

Wietske Ina fan Pankoeken Stb Ster   M. Magda fan Oostenburg Stb Ster 

Beart 411   MV. Hinne 427 

O. Leijendekker, Witmarsum   P.J.H. Andreoli, Echten 

      

Fokdeikampioenskip 2021  Aldere merjes     

221 Talina van de Marne   222 Thirsa fan Jentsje´s pleats 

Laatste werpdatum: 12-3-2021   Laatste werpdatum: 25-2-2021 

V. Tsjalle 454   V. Michiel 442 

M. Merel van de Marne Stb Ster Pref *4   M. Tryntsje KFPS Stb Kroon + Prestm AA 

MV. Jasper 366   MV. Rindert 406 

D. van Foeken, Bolsward   J.E. de Groot, Hilaard 

      

Fokdeikampioenskip 2021 - Inters en twinters 

177 Janne fan Synaeda   170 Lieke fan 'e Oasterein 

V. Omer 493   V. Ulbrân 502 

M. Syanke fan Synaeda KFPS Stb Kroon AA   M. Jaitske fan 'e Oasterein Stb Ster 

MV. Stendert 447   MV. Tsjalle 454 

Mevr. A.S. Oosterbaan, Opeinde   Mevr. Tj. Langhout-Bos, Wjelsryp 

      

Fokdeikampioenskip 2021- 3 jirrigen 

080 Gerritje E van de Noeste Hoeve   084 Hiske fan Galinga State 

201800029   201800650 

Jehannes 484   Jurre 495 

Norbert 444   Tsjalle 454 

P. Okkema, Witmarsum   Dhr. Geert Oosterhaven, Tzum 

      

      

Algehiel Fokdeikampioenskip 2021     

080 Gerritje E van de Noeste Hoeve   177 Janne fan Synaeda 

201800029   V. Omer 493 

Jehannes 484   M. Syanke fan Synaeda KFPS Stb Kroon AA 

Norbert 444   MV. Stendert 447 

P. Okkema, Witmarsum   Mevr. A.S. Oosterbaan, Opeinde 

 

Na afloop van de huldiging is er een kaas/worst buffet en om 12 uur sluit de zaal.  


