
Fokferiening ‘It Fryske Hynder’  
 

Jaarverslag 2021 
 
En weer is er een bewogen jaar voorbij gevlogen, waarin we ons draaiboek meermaals 
moesten aanpassen op de realiteit van het coronavirus.  
 
2021 startte met de hengstenkeuring in Drachten zonder publiek. Een volledig digitale 
hengstenshow met een uitzonderlijke ontknoping. Jurre 495 pakte de titel voor de vierde 
keer: een unicum. Het jaar werd afgesloten met 6 goedgekeurde dekhengsten, waarvan er 4 
deel uitmaken van onze fokvereniging. In de tussenliggende periode zaten wij bepaald niet 
stil en waren er nog veel meer hoogtepunten. Stuk voor stuk zijn wij ontzettend Grutsk op al 
deze mooie momenten! 
 
We nemen u in vogelvlucht mee door het jaar 2021: 
 
DE PAARDEN:  
 
de KFPS Hengstenkeuring, januari 2021 
De uit ons fokgebied afkomstige hengst Jurre werd in Drachten voor de vierde keer 
uitgeroepen tot algemeen kampioen.  
 
Fokdagen in Harich 2021 
Vanwege de onzekerheden rond de ontwikkeling van het Coronavirus is er besloten de 
fokdagen in Harich te organiseren. Onder alle omstandigheden  is dit een locatie die de 
organisatie van een fokdag goed mogelijk maakt. Het waren mooie zomerse dagen en het 
terrein in Harich lag er prima bij.   
 
De resultaten op de donderdag waren naar volle tevredenheid: 
Zes van de veertien aanwezige 3-jarige merries behaalden het sterpredikaat, waarvan vier 
met een 1e premie. Brecht fan é Oasterein en Femia fan Sweach kregen een 1e premie 
opgespeld bij de groep 4 tot 6-jarige stermerries. Van de 60 gekeurde veulens kregen er vijf 
hengstenveulens en zeven merrieveulens een 1e premie.  
 
Ook op de zaterdag werden er mooie resultaten behaald: 
Negen van de veertien 3-jarige behaalden het felbegeerde sterpredicaat, waarvan vijf met 
een eerste premie! De jeugdrubrieken waren gevuld met kwaliteitspaarden uit ons 
fokgebied, zeven van de elf kregen een oranje lint omgehangen. Bij de stermerries kregen er 
zeven van de zestien een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Van de 49 gekeurde veulens 
kregen er vier hengstenveulens en zeven merrieveulens een 1e premie. 
Het keuren verliep vlot en monde uit in een spectaculaire kampioenskeuring met mooie, 
ruim bewegende veulens en sterke kampioenen. Gerritje E van de Noeste Hoeve werd deze 
dag de Algemeen Kampioen.  
 
In het middagprogramma werd op een verrassende wijze geopend met het in het zonnetje 
zetten van onze voorzitter Roelof Bos. Na een mooie toespraak van onze vice-voorzitter 
Hindrik Kuiper werd Roelof door Jelmer Chardon met Thirsa fan Jentsje’s pleats voor de 



concourswagen door de piste gereden onder applaus van het aanwezige publiek. Verder was 
er ruimte voor de tuig- en menrubrieken, met wederom als topper de Jeugdrubriek. De 
finales van het bestgaand rijpaard kende óók paarden met veel talent voor de sport. De 
fokdag werd afgesloten met de allermooiste rubriek binnen de tuigsport, tweespan voor de 
sjees.  
 
Centrale Keuring 2021 

Naast de talrijke successen uit ons fokgebied, werd Ilya fan Jentsje’s Pleats (Jurre x 

Michiel), fokker Jentsje de Groot en in eigendom van Jelmer Chardon algemeen 

kampioen.  
 
Afsluiting 2021 
Zaterdag 13 november kregen in totaal zes Friese hengsten een dekvergunning toegekend. 
Vier van deze hengsten zijn gefokt door leden van onze fokferiening. Het betreffen de 
hengsten: 
- Gosse 526 (Gerben A.L. Ster) (Nane 492 x Beart 411) werd geboren in de bekende fokstal 

van de familie Leijendekker uit Witmarsum 
- Herre 524 (Herre van Hylpen Ster) (Nane 492 x Reinder 452) komt uit de succesvolle 

fokkerij van familie De Vries uit Hindeloopen. 
- Alger 522 (Aizo fan Twillens) Ster AAA (Haike 482 x Wylster 463) werd geboren bij Hans 

Boersma en Willemke van der Bij uit Boazum.  
- Martzen 521 (Marten fan StarKing Sport Elite en AA) (Dries 421 x Abe 346) werd geboren 

bij familie De Haan uit Spannum  
 
(voor en door) DE LEDEN: 
Geen winteractiviteit / geen voorjaars ALV en geen excursie 

Door de Corona-maatregelen was het ontzettend lastig geworden om bijeenkomsten te 
organiseren. Door de 1,5m afstand, de avondklok en de beperkingen bij locaties hebben wij 
moeten besluiten om geen activiteiten te organiseren. 
 
Veulenbeoordelen, juni 2021 
De gezamenlijke studieclubs waren in het kader van het jaarlijkse veulenbeoordelen samen-
gekomen in manege Gaasterland. De veulens werden beoordeeld door jurylid Ester Reen. De 
opkomst was prima en is er onderling weer veel visie en kennis uitgewisseld.  
 
Feestelijke algemene ledenvergadering, november 2021 
Na 10 jaren als voorzitter neemt Roelof Bos afscheid van ons bestuur. Ferry Wolfswinkel 
wordt benoemd als nieuwe voorzitter. Tijdens de vergadering is stilgestaan bij de ervaringen 
van de fokdagen en het keuren op gras of zand. De kampioenseigenaren kregen het 
felbegeerde bord uitgereikt en na afloop was er tijd voor een hapje en drankje. 
 
HET BESTJOER 
Het bestjoer van de fokferiening is ambitieus en actief. Als bestuur zijn we naast de reguliere 
bestuurszaken belast met de organisatie van de fokdagen, winteractiviteit(en), de excursie 
en de algemene ledenvergadering. Al deze zaken worden in samenwerking met het brede 
bestuur (de contactcommissie) uitgevoerd.  
 



In vergaderingen zetten we ideeën en wensen om in concrete acties en besluiten.  
 
Blik op de toekomst 
Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de fokkerij van het Friese Paard. Met o.a. 
het organiseren van de fokdagen, proberen wij dit doel te bereiken. De verantwoordelijkheid 
en het regelen van de fokdagen berust bij het bestuur.  
Een steeds verdergaande professionalisering van de keuringen heeft ons doen besluiten om 
de fokdagen in de toekomst op de zandbodem in Harich te organiseren. Een weloverwogen 
besluit op basis van historische ervaringen met de kwaliteit van bodems, eisen die er gesteld 
worden, signalen en peilingen onder leden en inzenders van paarden. Afgelopen ALV is dit 
uitgebreid besproken om hier in de winter over te besluiten.  
Natuurlijk gaan we de traditie en geweldige samenwerking met de Merke van Blauhus 
missen, maar wij zijn ervan overtuigd hiermee een toekomstbestendige keuze te maken, 
zodat wij blijvend vooraanstaande fokdagen kunnen organiseren.  
 
 


