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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 
Wijbren Jorritsma, Harich 
Frans Smits, Sondel 
Henk Dijkstra, Workum

Bestjoersgearstalling 
Foarsitter: Ferry Wolfswinkel, Vlieland (06-29558384) 
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 

 

Herre 524, de nieuwe  
Algemeen Kampioen van de  

hengstenkeuring 2022
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Leden van de diverse studiegroepen kunnen 
binnenkort hun vaardigheden veulenbeoordelen 
weer wat opkrikken. Een gezamelijke 
veulenbeoordelingsavond staat op het 
programma.

Veulenbeoordelen 

studiegroepen

55

22

Ervaar de bevindingen van fokkers en trainers 
van de kersverse hengstenkeuringskampioen 
Herre 524. Een rollercoaster van blijde 
gebeurtenissen volgden elkaar in rap tempo op. 

herre 524 wordt de 

nieuwe hk-kampioen

14

Oud-voorzitter Roelof Bos legt in een ingezonden 
stuk uit hoe de weg richting het besluit tot 
verhuizing van onze fokdagen van Blauhûs naar 
Harich tot stand is gekomen.

De weg van blauhûs 

naar harich
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Wat een reis!

Ferry Wolfswinkel, foarsitter

Wat een eer om voorzitter te 
mogen worden van de mooiste 
fokvereniging van het stamboek 
en wat geweldig om dat te 
mogen doen met het huidige 
bestuur. Ik kan u vertellen dat 
het niet eenvoudig is om in 
een tijd van pandemie in te 
stappen in een bestuur dat 
belangrijke beslissingen moet 
nemen; maar met deze bevlogen 
mensen met hun grote hart 
voor de vereniging, voelt het als 
thuiskomen.
Natuurlijk heb ik het over een 
vereniging in woelige baren ten 
tijde van de Covid pandemie, 
waarbij we lang persoonlijk 
contact hebben moeten 
missen, maar natuurlijk ook  de 
verplaatsing van de fokdag van 
Blauwhuis naar Harich. 
Hoe je het wendt of keert 
is dat afscheid nemen en 
dat is altijd pijnlijk. Voor 
diegenen die achterblijven, 
maar ook voor diegenen die 
de reis aanvaarden. Vooral 
wanneer twee verenigingen 
die intensief en succesvol 
hebben samengewerkt hun 
samenwerking veranderen, 
blijft zo’n afscheid een hele 
persoonlijke ervaring voor nauw 
betrokkenen. 
Wij proberen als bestuur dat 
in goede banen te leiden, daar 
kunt u op vertrouwen.
Naar mijn idee is het woorden 
geven aan dat gevoel het begin 
van verwerking en eerder kan 
er geen nieuwe start gemaakt 
worden. Waar u deze discussie 
wilt voeren is aan u. Persoonlijk 
gaat mijn voorkeur uit naar de 
Algemene Ledenvergadering, 
maar ook een één op één 
contact kan altijd met iemand 
van het bestuur. 
Daarbij willen we nogmaals 
benadrukken dat we niet 
volledig uit Blauwhuis verdwijnen 
als het aan ons ligt. Het aanbod 
ligt bij de Merkecommissie om 
hun dorpsfeest te ondersteunen 
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daar waar zij dat willen en wij dat 
kunnen.
Ook de vergaderingen en 
feestavonden blijven in de 
Freonskip. Want Freonskip blijft 
er wat ons betreft!

Of een afscheid nou tijdelijk 
is, gedeeltelijk of een meer 
permanent karakter heeft; het 
went nooit, maar een reis heeft 
behalve het vertrek ook mooie 
kanten; namelijk de aankomst, 
de ontvangst, de nieuwe 
uitdagingen en de mogelijkheid 
om te ontdekken.

Zo ook onze vereniging. We zijn 
op reis gegaan en we weten nu 
al dat onze fokdag kan rekenen 
op een prachtige ontvangst, een 
prachtige nieuwe omgeving en 
omstandigheden. 
De voorbereidingen zijn in 
volle gang en het ziet er zeer 
veelbelovend uit.
Nu staat ons als leden nog 1 
ding te doen. We moeten onze 
capaciteit om feest te vieren 
meenemen naar Harich; want 
het feest dat maken we zelf!
Onze vereniging bestaat 
70 jaar en dat vraagt om 
onvergetelijk mooie fokdagen; 
om een succesvolle keuring 
met schitterende kampioenen, 
waarbij we achteraf kunnen 

zeggen: tijdens het 70 jarig 
bestaan heeft mijn paard 
daar een prachtig predicaat 
gekregen, of zelfs: daar zijn we 
kampioen geworden! Kortom: 
een dag om nooit te vergeten!

Ook willen we nu alvast 
een oproep te doen om u 
voor te bereiden op ons 
middagprogramma.
Dat middagprogramma 
is van onze leden. Dat is 
altijd zo geweest, alleen 
vorig jaar hebben we dat 
programmaonderdeel ingevuld 
door een optreden van de 
Vereniging Het Friese tuigpaard. 
Hoe fraai en welkom dat ook was 
in het  onzekere COVID tijdperk, 
dit jaar is de zaterdagmiddag 
weer van ons.
Een middagprogramma dat 
ruimte biedt aan jeugd en 
volwassenen die hun paard 
op de beste manier willen 
voorstellen. Hou alvast maar 
rekening met de rubrieken 
bestgaand rijpaard en mooie 
tuig,- en jeugdrubrieken. 
En er komt nog veel meer! 
Dit zo schrijvend gaat mijn 
enthousiasme met me op de 
loop, maar eigenlijk willen we u 
vragen om met uw goede idee 
te komen voor dat deel van het 
programma. 



• 
• 

• Donderdagavond 28 april 2022 
Algemene ledenvergadering It Fryske Hynder, Freonskip Blauhûs

• Vrijdagavond 29 april 2022 
Veulenbeoordelen voor studiegroepleden bij Gert van Dijkhuizen/Margriet Griffioen, 
Follega

• Woensdagavond 11 mei 2022  
KFPS regiovergadering, Freonskip Blauhûs

• Zaterdag 6 augustus 2022  
Concours Hippique Rijs

• Donderdag 25 augustus 2022, 
Fokdag It Fryske Hynder, Harich

• Zaterdag 27 augustus 2022  
Fokdag It Fryske Hynder, Harich

• Woensdag 14 september t/m zaterdag 17 september 2022  
Centrale Keuring, Harich

• Zondag 18 september 2022  
Finale Alrako dressuurcompetitie 
 

Belangrijke data

Nieuw lid van onze fokvereniging: 
- M. Visser-Dijkstra, Molkwerum
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Menne 496 sport Tymen 503 sport Matthys 504 sport-elite Maurits 437 sport

Beart 411 sport - prefFoeke 520

NIEUW
Paard van het jaar 

2014 
*** 

HK Kampioen  

oudere hengsten  

2012 en 2013 

Algemeen 

kampioen HK 

2020

Vind ons ook op Facebook 

Hengstenhouderij-De-Terpen
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Agenda

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Financiën
4. Jaarverslag
5. Bestuurszaken 

a. Aftredend en niet herkiesbaar Hindrik Kuiper (vice-voorzitter) 
b. Voordracht bestuurslid Erik-Jan Wijnstra 
Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij één van de 
bestuursleden

6. Commissies 
a. Contactcommissie 
b. Redactie

7. Fokdagen 25 en 27 augustus 2022: Toelichting op Blauhûs in Harich
8. Rondvraag
9. Sluiting / Pauze
10. Presentatie

Uitnodiging  

Algemene ledenvergadering
Beste leden, 

Graag nodigen wij uit voor onze algemene ledenvergadering  

op donderdag 28 april 2022.  
De vergadering wordt gehouden in Café De Freonskip, Vitusdyk 15,  Blauwhuis. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie (of thee) voor u klaar en omstreeks 20.00 uur willen 
we de vergadering beginnen. 

Na het officiële deel van de algemene ledenvergadering hebben we nog een erg 
leuk programma over de Jonge Friese Paarden in de Friesian Talent Cup. Dit is dé 
competitie voor driejarige Friese paarden met dressuuraanleg. Voor promotie 
van het Friese paard natuurlijk erg aantrekkelijk, maar wat wordt er nu precies 
gevraagd van deze jonge paarden? Wat is het verschil met de dressuur(aanleg) 
en de beoordeling daarvan vergeleken met de wat oudere paarden. En misschien 
nog belangrijker, wat is het belang hiervan voor de fokkerij en de impact op de 
ontwikkeling van het jonge Friese paard. 

Graag ontvangen wij een bericht van u, mocht u onverhoopt niet in de 
gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen. (mail: info@itfryskehynder.eu)

MEIDIELINGSBLÊD



8

MEIDIELINGSBLÊD

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 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
Fokvereniging It Fryske Hynder
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Elberth-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 

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. 
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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 

Na afloop van de huldiging is er een kaas/wordt 
buffert en rondom middennacht sluit de zaal.



Kampioen Reservekampioen

Fokdeikampioenskip 2021-Foallen

011 Sietse fan Pankoeken 148 Pierke fan it Ychtenfean

v. Tiede 501 v. Ulbrân 502

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

mv. 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: 12-03-2021 Laatste werpdatum: 25-02-2021

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 Doeken, 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-jierrigen

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

201800029 201800650

v. Jehannes 484 v. Jurre 495

mv. Norbert 444 mv. 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

v. Jehannes 484 m. Syanke fan Synaeda KFPS Stb Kroon AA

mv. Norbert 444 mv. Stendert 447

P. Okkema, Witmarsum Mevr. A.S. Oosterbaan, Opeinde
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Op vrijdagavond 5 november 2021 hield onze fokvereniging een vergadering met aansluitend een 
feestavond. Na tien jaar voorzitterschap binnen onze fokvereniging was het deze avond de laatste keer dat 
Roelof Bos de vergadering als voorzitter leidde. Ferry Wolfswinkel werd in het bestuur gekozen en neemt de 
voorzittershamer van Bos over. Obe Mous werd nogmaals een termijn in het bestuur herkozen. De notulen 
van deze vergadering staan op pagina 8 tot en met 11 van dit Meidielingsblêd. 
 
Er werden deze avond ook diverse mensen in het zonnetje gezet, waaronder de kampioenseigenaren van 
onze fokdag welke met bloemen en de beroemde kampioensborden huiswaarts konden keren. Ook werd er 
een stijlprijs uitgereikd voor de mooiste sjeescombinatie tijdens onze fokdag. 

Daarnaast kregen de redactieleden een bloementje alsmede Yvonne Walinga en Otto de Vries die beiden 
afscheid namen van de contactcommsie (Hans Boersma en Jeltsje Reijenga waren afwezig, maar zijn ook 
aftredend uit contactcommissie).  Nieuw in de contactcommissie gestemd zijn: Rinske Engelsma en Elberth-
Wim Andela. Op de pagina hiernaast kunt u een beetje nader kennismaken met deze twee nieuwe leden van 
de contactcommissie.

Feestavond 2021

MEIDIELINGSBLÊD
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Wanneer je als ‘verkering’ van een paardenliefhebster in een gezin terecht komt waar het Friese paard toch 
wel behoorlijk centraal staat, dan ontkom je er bijna niet aan ook meegezogen te worden in de liefde voor 
het ras. Het overkwam de inmiddels 39-jarige Elbert-Wim Andela uit Welsrijp toen hij zo’n vijftien jaar geleden 
Hiltsje Holtrop uit Baaium als levenspartner tegen kwam. De familie Holtrop is onlosmakelijk verbonden aan 
het Friese ras, zowel in fokkerij als in (tuigpaarden-)sport. 

Van huis uit is Elberth-Wim niet opgegroeid met paarden. “Mijn zus had wel een KWPN-er, maar dat heeft uit-
eindelijk niet doorgezet. Het feit dat Elberth-Wim nu dagelijks bijna twintig paarden voert komt dus echt door 
de liefde die hij samen met Hiltsje heeft ontwikkeld. Het stel woont inmiddels op de ouderlijke boerderij van 
Elbert-Wim in Welsrijp en daar lopen nu verschillende paarden. “Het begon met de aankoop van eentje. Toen 
verkochten we wat, we zochten weer wat nieuws, kochten daar weer een maatje voor…ga zo maar door. Nu 
staan er bijna twintig op stal” zegt Elberth-Wim. “We hebben enkele merries, wat sportpaarden en een paar 
jonge paarden die opgeleid moeten worden. De meeste paarden zijn van ons zelf, maar Feike heeft er ook 
eentje staan, net als Ferry Wolfswinkel”. Tsja en dan wordt het gevaarlijk natuurlijk want Ferry wist van een 
vacante plaats in de contactcommissie en strikte Elbert-Wim hiervoor.

Lachend zegt Elberth-Wim: “We hebben het thuis inmiddels best druk, dus tijd zal wel ietsje een knelpunt wor-
den” zegt Elberth-Wim, “we hebben nog niet een keertje bij elkaar kunnen zitten. Ik ben benieuwd wat ik voor 
de fokvereniging zou kunnen betekenen” voegt hij eraan toe. De fokdag betekend voor de familie Holtrop, en 
dus tegenwoordig ook voor Elberth-Wim veelal een dag van deelname aan de aangespannen rubrieken. Als 
het enigszins kon dan had de familie wel een afvaardiging. Ook Elberth-Wim nam tijdens één van de laatste 
fokdagen zelf de leidsels in handen sinds hij ook zijn rijvaardigheidsbewijs voor de aangespannen sport heeft. 

Elberth-Wim is zo’n veertig uur per week als zelfstandig kraanmachinist aan de slag. Momenteel wordt hij veel 
ingehuurd door De Waard (ook een sponsor van onze fokvereniging) voor projecten. In 2019 zijn Elberth-Wim 
en Hiltsje begonnen aan de cursus beoordelen via het KFPS. “Het was de bedoeling dat we dit in één winter-
seizoen even zouden doen. Het werden er ietsje meer” lacht hij, nadat ze dit voorjaar dan toch echt eindelijk 
de cursus met goed gevolg konden afleggen. Nu is het kwestie van veel paarden blijven kijken. Gezien het 
aantal paarden op stal en de intenties van het stel, zal dat vast wel goed komen.

Elberth-Wim Andela

Rinske Engelsma

MEIDIELINGSBLÊD

Nieuwe leden contactcommissie

Rinske is afgelopen jaar toegetreden tot de contactcommissie. Rinske komt uit 
Oudemirdum en is vanuit huis uit opgegroeid in de  Friese paarden. Ze is momenteel 
werkzaam als marketingspecialist en runt daarnaast met haar vriend Tom Finnema  
een eigen trainingsstal, F.E-Horses. Sinds kort is ze ook voorzitter bij JongKFPS. 
 
‘Ik vind het erg leuk om deel te nemen aan de contactcommisie en ik kijk erg uit naar de 
komende jaren in het bestuur van JongKFPS!  Op naar nog meer mooie fokdagen!’
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Met trots, plezier en een 
geweldige samenwerking met 
de Merkecommissie van Blauhûs 
hebben we de afgelopen jaren 
de fokdagen in Blauwhuis mogen 
organiseren. Keer op keer een 
geslaagd evenement door goede 
paarden en een jarenlange 
traditie die we de afgelopen jaren 
met zijn allen hebben opgebouwd. 
Het vertrek van de fokdei uit 
Blauhûs is voor ons, ieder lid van 
de fokvereniging, inwoners van 
Blauhûs e.o. en trouwe bezoekers, 
een moeilijk en pijnlijk besluit!

Besluitvorming 
Hoewel ikzelf, na mijn afscheid in  
november 2021, niet meer in het 
bestuur van de fokvereniging zit, 
heb ik samen met het bestuur 
deze discussie in gang gezet en 

ben ik bij de besluitvorminge en 
de keuze om te gaan verhuizen 
naar Blauhûs naar Harich, 
betrokken gebleven. Een besluit 
dat genomen is in gesprek 
met verschillende commissies 
en betrokkenen. Om breder 
meningen te peilen onder de 
leden van de fokvereniging is er 
een enquê te geweest waar een 
groot aantal leden aan hebben 
deelgenomen. Tijdens onze ALV in 
november j.l. hebben we dit met 
zijn allen besproken.

Stemmen of peilen
Het bestuur heeft de 
verantwoordelijkheid om 
weloverwogen keuzes te maken 
gericht op de toekomst van onze 
fokvereniging. Statutair berust de 
regeling van de fokdagen bij het 

bestuur. Er is gekozen voor een 
peiling in plaats van een stemming 
om een besluit te maken o.b.v. 
een zorgvuldige overweging 
tussen ratio en emotie. Enerzijdse 
hebben we te maken met de 
rationele kant waarin we moeten 
staan voor de beste faciliteiten 
voor onze fokkers en paarden, 
anderzijds de emotionele kant 
die berust op traditie, historie en 
sfeer.

Daarnaast hebben we te maken 
met een verenigingsbelang dat 
gericht is op de bevordering 
van de fokkerij en het houden 
van een jaarlijkse fokdag. Ieder 

De weg van Blauhûs 

naar Harich
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“We moeten 
weloverwogen 
keuzes voor de 

toekomst maken”

Alternatief
In plaats van het houden van 
Blauhûs in Harich hebben we 
de mogelijkheden om een 
professionele zandbaan in 
Blauhûs te leggen ook besproken. 
Naast dat dit een zeer forse 
investering is, zal deze baan ook 

gedurende het hele jaar goed 
onderhouden moeten worden. Dit 
vergt veel geld en energie om een 
optimale baan te realiseren die 
we éénmaal in het jaar gebruiken. 
Wij vinden het niet reëel en 
verantwoord om hier verder vorm 
aan te geven.

Traditie
Wij zijn ons bewust dat er een 
grote traditie verloren gaat en 
hebben dan ook veel begrip 
voor teleurstellingen die ervaren 
worden na dit besluit. Bestuur, 
commissies en veel van onze 
leden delen datzelfde gevoel. In 
overleg met de Merkecommissie 
is het bestuur nog aan het 
nadenken en met elkaar in 
gesprek op welke wijze een 
verbinding gehouden kan worden 
met deze traditie en Blauhûs. 
Stratenconcours, tuigen onder 
het zadel, tuigen voor de wagen, 
showrubrieken, verschillende 
ideeën zijn genoemd.

Tot slot
We hebben allemaal een 
geweldige tijd in Blauhûs gehad. 
Laten we deze herinneringen 
vasthouden! En wat zou het 
mooi zijn om de verbinding met 
Blauhûs te behouden, heeft 
u hier ook ideeën voor, laat 
deze dan weten bij het bestur! 
 
Met vriendelijke groet,

Roelof Bos 
Oud Voorzitter

individueel lid heeft daarentegen 
weer verschillende behoeftes. 
We hebben leden en fokkers die 
veel paarden laten keuren, enkele 
paarden laten keuren en ook die 
geen paarden laten keuren, maar 
onze vereniging wel een warm 
hart toedregen en elk jaar weer 
genieten van onze activiteiten 
en de fokdei in Blauhûs. Een 
ding staat voorop; elk lid heeft 
hiermee zijn eigen blik op het 
geheel! Aan het bestuur om ook 
hier een zorgvuldige afweging 
te maken in het kader van het 
verenigingsbelang.

Het besluit
Op basis van signalen, meningen 
en peilingen, hebben we gemeend 
een toekomstbestendige keuze 
te moeten maken waarbij de 
nadruk op de kwaliteit van de 
banen komt te liggen. Wij voeren 
immers al jaren de discussie 
over de bodem in Blauhûs. 
Te droog, scheuren, hard en 
onregelmatig, of nat en glad 
waar paarden zich simpelweg 
moeilijker op laten zien. Daarnaast 
zijn de locatiekeuringen bij de 
trainingsstallen in het leven 

geroepen, deze maken hun 
opmars en kunnen ervan uitgaan 
dat dit type keuringen ook in de 
toekomst blijven bestaan.
 
Inzenders preferen de zandbanen 
boven de grasbanen (wat ook 
onderschreven wordt door 
enquêtes die de afgelopen 
jaren door het KFPS stamboek 
zijn gedaan) en vanwege deze 
optimale omstandigheden van 
de locatiekeuringen zien we 
nu al minder paarden naar de 
traditionale fokdagen op gras 
gaan.  Wij zijn van mening om dit 
niet verder af te blijven wachten 
met het risico dat er telkens 
minder paarden op een fokdag 
komen. Dit willen we voor zijn door 
ook voor onze fokdagen de meest 
optimale omstandigheden te 
kunnen bieden.



Tevens het juiste adres voor: Transport, Export & Quarantaine

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

Stokmaat: 1.70 meter |  Z2 Dressuur

Goedgekeurd op afstammelingen. Zeer hoog sterpercentage 

en vader van 2 goedgekeurde zonen, vele kampioenen 

en Kroonmerries. Nakomelingen presteren bijzonder goed in 

de sport en op ABFP/ IBOP testen.

Maurits 437 Sport
Ulbert 390 Sport x Ulke 338 Sport

Stokmaat: 1.69 meter  | Tuigkampioen

Goedgekeurd op afstammelingen. Maar liefst 4 goedgekeurde

 zonen en vader van veel keurings- & sportkampioenen

Gebruik Maurits 437 Sport, de leverancier van kampioenen

voor de fokkerij nu het nog kan. 

TER 
DEKKING
in 2022

Scheidingsweg 24  | 9342 TH EenDe haspel Boven 6  |  9354 XM Zevenhuizen
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Haadstuk Blauhûs yn it skiednisboek fan 
fokferiening “It Fryske Hynder” foargoed ôfsletten
Mei  bliedend hert, want sa fielt it, komt nei jierrenlange gearwurking tusken de Merkekommisje en 
fokferiening, in net ferwachte ein oan in ûnike perioade tidens it jierlijkse doarpsfeest fan Blauhûs, wer’t de 
keuring fan fryske hynders elts jier de stylfolle ôfslúting fan’e Merkedagen wie. 
It beslút is pynlik en docht sear en sil mei namme yn it doarp en de omkriten, mar foaral yn’e Merkekommisje, 
in protte littekens neilitte, tink ik.

Lilkens, ûnbegryp oer it nommen beslút, stride om foar-
rang en litte net folle romte foar nuanse yn’ e diskusje 
hjiroer.
Krekt yn it jier dat de 70ste edysje yn Blauhûs mei in protte 
bombarje oankûndige wurde soe, kaam as in tongerslach 
bij heldere himel, dit folslein net ferwachte nijs nei bûten.
Foar it doarpsfeest in tsjinfâller fan komsa, dy’t  djippe 
wûnen slein hat yn’e ferhâlding tusken Merkekommisje en 
de fokferiening.
It “ feest” fan de 70ste fokdei sil no op Gaasterlânske grûn, 
bij maneezje Harich, yntusken útgroeid ta hippysk sintrum 
fan Fryslân en foarsjoen fan alle, tsjintwurdich foareaske 
fasiliteiten, plakfine.

Wat it “sjûkelân” yn Frjentsjer simmerdeis bestjut foar  
keatsers tidens de PC, wie foar mij simmerdeis yn augus-
tus it keuringsterrein foar de fokdei yn Blauhûs, n.l omtrint 
hast “hilliche grûn”!!
It fielde as kamen je al dy jierren wer eefkes in dei thûs.!!
Fanôf begjin 70 er jierren warber west op ’e fokdei as diel-
nimmer/ foarbringer, kontaktkommisjelid, bestjoerslid en 
de lêste 27-28 jier as omropper.!!

Yn’t earstoan noch op it fjild fuortdaliks neist de markante 
en byldbepalende St. Vitustsjerke, wer’t je dan moarns per-
soanlik wolkom hjitten waarden troch” lytseTeake” Rypma, 
ferneamd as hynsteman yn’e hiele súdwesthoeke, fan Gre-
onterp, dy’t bij de daam stie as markant ambassadeur fan 
en foar de Merkekommisje.
Kees Schaap, férider fan’e Jouwer, dy’t elk jier as earste 
mei in wein fol  hynders moarns al wit hoe betiid, syn fêste 
plak op it terrein opeaske, it wiene fan dy tipyske figueren 
dy’t elk op syn as har wize, harren rol spilen, elk jier op’e nij!!,
Sjoerd Walinga fan Heech net te ferjitten, ek sa’n oprjochte 
leafhawwer en sa kin ik wol trochgean.
Letter ferhûzen we nei it hjoeddeiske terrein, mei namme 
troch in explosive groei fan hynders en leden, wertroch 
we twongen waarden om oar hinnekommen te sykjen.
Der groeiden we út ta in foaroansteande en toanoanjou-
wende fokferiening yn Fryslân en sels der bûten.
De ûnforjitlike en hast legendaryske AKW. Douma fan Hu-
degaryp, mei syn karakteristyk stimlûd as sintrale man en 
skiedsrjochter yn’e organisaasje, sa groeide de fokdei fan 
Blauhûs út ta in fenomeen yn Fryslân.

Net te ferjitten de markante Jan Landman, (de snor!!), mei 
syn opfâllende ferskining  en útspraken,( Hij die niet houdt 
van een mooi paard of een mooi wijf, die heeft geen hart 
in z’n lijf), spile op dizze dei ek in foaroansteande rol as 

gasthear moarns betiid tidens de iepening en ûntfangst 
bij Titus en Willy yn’e Freonskip.
Hij hie de gave fan “it wurd” en bespile sawol moarns bij it 
iepenjen as jûns bij it neipetear, it folk op syn eigen ûnike 
wize en sels de oanweziche boargemasters en oare pom-
meranten, moasten belies jaan tsjin syn ferbale talint.
Op gefaar ôf minsken net te neamen, wol ik dochs in be-
heind tal personen eefkes oanhelje om tagelyk dermei al 
dy “net neamden”, ek foaral te tankjen foar harren net te 
ûnderskatten ynset en hjirmei rjocht te dwaan.
Grutte Harm, Tsjebbe Brandsma! Jan Galema,net te ferjit-
ten Wiebe Rypma, Tsjebbe Galema,hja ferstjinje eins sûnder 
útsûndering in lintsje foar harren ynset foar it wolslagjen 
fan’e fokdei yn al dy jierren.
Nee, of dat kin net, kaam nea yn harren wurdboek foar!!!

It Algemien Kampioenskip foar ús heit Herre Dykstra mei 
syn model merje Gonny(h: Ritske 202) yn 1974, folge troch 
it kampioenskip âldere merjes fan ús selsfokte Alant fan’e 
Leane (h:Jesse 435) yn 2012, wiene foar Marian en mij ûnike 
en ûnforjitlike hichtepunten op it “sjûkelân” fan Blauhûs.
Fansels kin en mei foar mij persoanlik de folslein ûnfer-
wachte en nea te ferjitten huldiging en it ta kennen fa it 
earelidmaatskip fan’e fokferiening, om’t ik blykber 25 jier 
omropper wie, hjir net ûntbrekke. 
Wat in ûnferjitlik earbetoan, it brocht bij mij yn elk gefal 
“einepikefel”, ik hie folslein neat yn’e gaten en waard djip 
rekke en oerrompele troch alle wurdearring en waarme 
wurden fan myn freon en foarbyld omropper Jan Bernard 
Kamphuis, ringmaster en freon Harm vd Meulen en foar-
sitter Roelof Bos. Kenna Bakker as amazone oanwézich op 
ús kampioen Alant (stikem bij ús út’e box helle), Hendrik 
Eppinga mei Ytsjen model(h: Ulke 338),fan fokker eigner 
Jelle Bouma fan Nijlân, fjouwerfâldich kampioen fokmer-
jekampioen foar de seas, spesjaal foar mij in ymponear-
jende earerûnte mei, hoe kin it ek oars,:  “What ever you 
Want” fan Status Quo, knal-lûd út de lûdsboxen fan Lieuwe 
Koopmans.

Ûnferjitlike momenten en no hast net te befetsjen dat diz-
ze ûnike tradysje yn Blauhûs no dien is, it beslút docht mij 
yn elk gefal in protte pine.

Blauhûs en omkriten: tige, tige betanke foar al dy skitter-
ende jierren en jimme entousjasme !!!!!

Mei waarme groetnis,
Henk Dykstra
Erelid
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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:

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 zes 
goedgekeurde dekhengsten, waarvan er 
vier 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 (zie 
foto rechtsboven, met Jehannes 484 als 
reservekampioen)
 
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 
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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 

Negen van de veertien 3-jarigen 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 (foto links)

Het middagprogramma werd op 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.
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(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 samengekomen 
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. 
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Als het gezegde: “Hardlopers 
zijn doodlopers” maar niet van 
toepassing zal zijn op de nog 
jonge Algemeen kampioen van 
de hengstenkeuring 2022 Herre 
524. De drie cijfers prijken nog 
maar heel kort achter zijn naam 
en nu al mag dit fokproduct 
van ons lid, de familie de Vries 
uit Hylpen, één van de meest 
begeerlijke titels van het KFPS 
op zijn naam schrijven. Dat deze 
jonge hengst het zou schoppen 
tot algemeen kampioen hadden 
niet zo heel veel mensen vooraf 
voorspeld in de aanloop richting 
de hengstenkeuring. Zelfs de 
eigenaren Gerben de Vries en 
Klaske Dite Faber hadden dit 

niet durven dromen en ook 
hengstenhouder en trainer 
Tsjalling de Boer hadden een 
dusdanig succes niet helemaal 
ingecalculeerd.

Maar vergis je niet, Tsjalling de 
Boer had wel degelijk in de gaten 
dat er kansen voor Herre 524 
lagen. “Ik heb deze hengst altijd 
al heel fijn gevonden en in hem 
geloofd. Al vanaf het moment dat 
hij mee mocht naar de eerste 
bezichtiging als tweejarige. Ik 
weet nog goed hoe hij toen ging. 
Die draf op de lange zijde…..hij 
vouwde dat achterbeen eronder 
en liep echt los. Ik zei toen al…
die draf is meer dan een 8. En 

hij blééf lopen en dat deed hij 
daarna ook altijd. Hij doet het 
heel gemakkelijk. Hij heeft een 
goede instelling”.

Hoogste podium al gehaald
Herre 524 kreeg op de 
hengstenkeuring zijn 
jaarganggenootjes Faust 523, 
Hilbrand 525, Gosse 526 en Alger 
522 met zich mee in de groep. 
“Een derde plek in dit gezelschap 
zou reëel zijn, maar als alles een 
beetje meezat en op zijn plek viel 
dan zou een plekje bij de eerste 
twee, en dus afvaardiging naar 
de kampioensring, ook nog wel 
tot de mogelijkheden behoren” 
zo beredeneerde Tsjalling vooraf 

vliegende start voor  HERRE 524
Tek
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we hebben daar een partij 
staan schreeuwen” zegt Klaske 
terugblikkend. “We worden 
beide niet zo gauw emotioneel, 
maar toen toch echt wel even. 
Zoveel spanning en adrenaline, 
echt heel bijzonder”. In Hylpen 
bleef het daarna nog wel een 
tijdje onrustig!

Dubbel geluk
Ook in St. Johannesga werd 
de keuring thuis op de voet 
gevolgd. Het zal eenieder vast 
niet ontgaan zijn dat Tsjalling de 
Boer en Gerda Nota tijdens de 

driedaagse hengstenkeuring 
voor de tweede keer een 
dochter in het gezin mochten 
verwelkomen. Gerda: “Het 
rommelde donderdag overdag 
al een beetje en in de nacht van 
donderdag op vrijdag zijn we naar 
het ziekenhuis gegaan. Brecht 
werd om 04.00 uur geboren. 
Tsjalling ging in de ochtend 
weer naar stal en heeft daarna 
nog heel eventjes geslapen 
en ging ’s middags weer met 
jonge hengsten naar de tweede 
bezichtiging. Zelf mocht ik samen 
met Brecht vrijdagmiddag weer 
naar huis. Mijn ouders hebben 
mij opgehaald”. De kraamhulp 
die daarna aanwezig was wist 
al meteen in wat voor gezin 
ze terecht kwam. Ze kreeg de 
duidelijke instructie mee, ‘stil 
zijn en Gerda en haar familie 
voor de tv laten zitten de gehele 
zaterdag!’ Gerda herinnert zich 
nog: “Ik vond het zaterdag echt 
een spannende dag. Ik had het 
zweet onder de oksels” lacht ze. 
“Omer en Teun deden het goed 
en toen Herre…oh wat was het 
spannend. Ik zat op het puntje van 
de stoel. Die kampioenskeuring…
het was zenuwslopend, maar 
echt machtig. Die Herre, die bleef 
maar doorgaan. Ik ben altijd al 
fan van hem geweest!” zegt ze 
verder. “Achteraf beseften wij 
ons pas wat voor weekend wij 
eigenlijk beleefd hebben, alles 
viel zo mooi op z’n plek. Het was 
dubbel geluk”.

nuchter. “Maar het moet allemaal 
eerst nog maar even gebeuren”. 
Dat dit uiteindelijk lukte en zelfs 
veel meer dan dat, nee dat 
hadden de goede vrienden beide 
zelf ook niet gedacht.

Juichen van vreugde
HK 2022 werd wederom een editie 
zonder publiek. Ongetwijfeld 
hebben vele leden van onze 
fokvereniging de keuring in 
een gezellige huislijke sfeer 
beleefd. Alleen met het gezin, of 
met vrienden, medefokkers of 
misschien wel gewoon in je uppie. 
De familie de Vries had een ‘bijna-
coronaproef” samenzijn met 
wat familie en stalmedewerkers 

bij de ‘Sûkerstal’ in Hylpen. “We 
hebben met een klein ploegje 
de keuring op de voet gevolgd. 
En oh, wat was het spannend. 
Klaske Dite Faber: “We waren al 
superblij dat hij bij de eerste 
twee zat. En steeds zeiden we ‘Oh 
hij zit er nog steeds bij’ en later 
‘Oh jee, en nu nog!’. Wat was hij 
al ver gekomen en oh wat was 
het toen spannend. Toen Sabien 
Zwaga het over een ‘behendige 
hengst’ had en uiteindelijk Herre 
tot kampioen uitriep, nou jeetje 

Tekst: Johanna Faber * Foto’s: Johanna Faber en Digishots

“Alles viel zo 
mooi op zijn 

plek”
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Teun 505
Het kampioenschap voor de 
jongere hengsten was er 
eentje van formaat. Ook eentje 
waarin de verschillen tussen 
de kampioenskandidaten maar 
erg klein waren. Maar waarin 
het wel opviel dat eigenlijk geen 
van de kampioenskandidaten 
echt lekker in het ritme 
kwam. Tymen 503 en Menne 
496 zaten onder andere in 
dit kampioenskandidaten-
gezelschap maar ook Auwert 
514, Arent 515 en Beant 517. 
Vervolgens werden ook Teun 
505, Herre 524 en Gosse 526 
uitgenodigd om nogmaals een 
ronde te draven. Deze privilege 
was niet weggelegd voor 
Matthys 504, Foeke 520, Elias 494 
en Martzen 521. Na een tweede 
selectieronde bleven Tymen 503, 
Teun 505, Herre 524 en Gosse 526 
nog over en weten we allemaal 
nog dat Herre 524 hier de titel 
binnenhaalde en stalgenoot Teun 
505 zorgde voor het dubbele 
feestje voor Stal fan de Kadyk. 
“Teun heeft een heel fraai model, 
hij liet een goede stap zien en 
draafde voldoende opwaarts” zo 

beargumenteerde Sabien Zwaga 
de keus tot de reservekampioen. 
Een keuze die ze overigens samen 
met Jan Hellinx en debutant 
hengstenkeuringsjurylid Popke 
van der Meulen maakte. 

Sterke groep
Kijkend naar de kanshebbers 
richting het kampioenschap 
voor oudere hengsten kreeg de 
jury nog een flinke dobber aan 
de eerste de beste groep van 
de dag. Jehannes 484 beet het 
spits af en kreeg in Jouwe 485, 
Meinte 490,  Markus 491, Nane 
492, Omer 493 en Jurre 495 flinke 
tegenstand. Met name Jurre 495, 
Nane 492 en Markus 491 blonken 
uit, maar het meest van allemaal 
was het toch weer Jehannes 484 
die het hoogst scoorde. “Hij is in 
een uitstekende conditie, super 
in bespiering, toont veel ras en 
jeugd, stapt vlijtig en in een heel 
goed ritme en legt in draf het 
voorbeen mooi weg”, zo zei de 
jury. Ook de superlatieven voor 
Jurre 495, die als tweede mocht 
opstellen waren lovend, net 
als voor Markus 491, die vooral 
scoorde op zijn looks. In totaliteit 

zei Zwaga: “Wat een groep, met 
zoveel kwaliteit. Zeer rastypische 
hengsten die allemaal goed 
bewaard zijn gebleven. Ze hebben 
een goede conditie. We moeten 
nu echt kijken naar de prestaties 
van de hengsten in combinatie 
met het exterieur”. 

Kleine verschillen
De tand des tijds was bij de 
oudste,  reeds op afstammelingen 
goedgekeurde hengsten, hier 
en daar toch wel zichtbaar. In 
leeftijd variërend van 12 jaar tot 
Aan 416 van 22 jaar schoven de 
oudgedienden van het stamboek 
stuk voor stuk aan de kijkers 
voorbij. Het gemis van Jasper 366, 
Beart 411 en Tsjalle 454 was groot, 
maar de ‘nieuwste jonkies’ pikken 
de fans van de gepensioneerden 
stiekempjes wel in. Alwin 469 
bijvoorbeeld. Zijn kersvers 
verworven preferentschap op de 
HK 2022 geeft hem nog net even 
meer aanzien dan dat hij bij vele 
liefhebbers al had. Een plek in 
de kampioensring voor oudere 
hengsten wist hij dan ook prima te 
bemachtigen. Opvallend was ook 
het sterke optreden van Fonger 
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Maar van niet mindere klasse 
natuurlijk ook Epke 474, Eise 489, 
Meinte 490 en Martzen 521. Over 
de tuigrubrieken en de Friesian 
Talent Cup elders in dit blad 
meer! 
 
Foto links: Teun 505 
Foto boven: Jehannes 484 
Foto onder: Herre 524 houdt wel 
van kusjes van Doutsen de Vries

“Deze hengsten zijn echt aan 
elkaar gewaagd. Het was voor ons 

ontzettend moeilijk”

478. Nu drong hij wel vaker door 
tot de kampioenskeuring, maar 
ook deze keer deed hij dat weer 
met uitstekende elan. In de lange 
lijnen bleef hij mooi recht gesteld, 
constant dravend zijn rondjes 
doen in zijn eigen thuismanege. 
Samen met Alwin 469, Jurre 495 
en Jehannes 484 maakte Fonger 
478 het kampioenschap voor 
oudere hengsten een lust om 
naar te kijken. “Deze hengsten 
zijn echt aan elkaar gewaagd. 
Alles lag heel dicht bij elkaar, 
zoveel kwaliteit en ook allemaal 
in een topconditie. Voor ons was 
het echt ontzettend moeilijk en 
komt het op de kleine verschillen 
aan” zei Sabien Zwaga. Uiteindelijk 
pakte Jehannes 484 de titel en 
werd Jurre 495 reservekampioen.

Jonge hengsten
De eerste en tweede bezichtiging 
gaf ons weer een hoop mooie 
toekomstige sportpaarden en 
naar verwachting vast ook wel 
weer een aantal hengsten die 
de fokkerij vooruit mogen gaan 
helpen. Juryleden Piet Bergsma, 
Corrie Terpstra, Reyer van 
Woudenbergh en Ellen van Gastel 
gaven 42 hengsten een ticket 
voor de voorrijdagen. Vanuit de 
nakeuring zijn daar nog twee 
extra hengsten bij gekomen. De 
groep hengsten bevat veel zonen 
van jonge hengsten die pas net 
diens eerste lichting lieten zien. 
Dit jaar waren dat Tymen 503, 
Ulbrân 502, Tiede 501 en Tjebbe 
500. Ook vanuit ons fokgebied 
komt een flinke inbreng richting 
de voorrijdagen. We behandelen 
deze hengsten elders in dit blad.

Wat gebeurde er nog meer
De tweede online 
hengstenkeuring kende 
naast de tweede bezichtiging 
en de keuring van de reeds 
goedgekeurde hengsten ook 
nog de huldiging van de fokker 
van het jaar en de huldiging 
voor paard van het jaar. Gert 
Cent uit Netterden werd de 
opvolger van Bauke de Boer als 
het gaat om de fokker van het 
jaar. Bijzonder is ook dat het 
paard van het jaar 2021 ook uit 
de fokkerij van Gert Cent. De 

22-jarige Boukje C. (v. Anton 343) 
nam het stokje over van Wirdmer 
fan ‘e Boppelannen en mag ze 
nu een jaar lang ‘Paard van het 
jaar’ noemen. Het KFPS gaf ook de 
sportpaarden de ruimte zich te 
presenteren. Allereerst natuurlijk 
de imponerende Sport-Elite 
paarden, met vooral Elias 494 
met Marc-peter Spahn die 
duidelijk van zich liet spreken. 
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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. 
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Tekst: Johanna Faber * Foto: Johanna Faber

Eén van de doorverwezen 
hengsten richting de 
voorrijdagen komt uit de stal van 
ons bestuurslid- en oud-fokker 
van het jaar Hindrik Kuiper uit 
Oosterend. We hebben het hier 
over Jan K. een zoon van Alwin 
469 uit de ster, preferente AAA 
merrie Elbrich fan d’ald Loop 
(Monte 378).

Alwin  469 x  Mon te  3 78
Jan K

Hindrik Kuiper maakt nu voor de 
vijfde keer het spannende traject 
van een hengst richting het 
Centraal Onderzoek mee. Vier keer 
eerder slaagde hij erin een hengst 
ook daadwerkelijk in het CO te 
krijgen. Maar tot een inschrijving 
met drie cijfers achter de naam 
van de hengst is het nog nooit 
gekomen. “Dat zou toch wel heel 
mooi wezen wanneer dat nog eens 
zou lukken en hoop dat het er ooit 
nog eens van komt”, zegt Hindrik. 
Maar geeft hij nuchter toe….”It is 
fuort net klear”.

De meest recente doorverwezen 
hengst is Ernst K. (Markus 491 x 
Rindert 406) uit stam 128. “Dat 
vind ik nog steeds écht een hele 
mooie hengst. Het is jammer dat 
hij toen niet goed genoeg was. 
In het jaar dat hij meeliep was 
dat ook het eerste jaar dat ze de 
trainingsmethodes van de CO-
hengsten gingen monitoren met 
hartslag- en lactaatmeters. Ernst 
heeft tijdens een training teveel 
verzuring opgelopen en heeft 
daardoor niet lekker in zijn vel 
gezeten en presteerde minder. Nu 
is hij van de dressuuramazone Britt 
Muis en is ze zeer succesvol met 
hem bezig in de sport”.

Met Jan K. heeft Kuiper een nieuwe 
troef. Jan is geboren in 2019. 
Inmiddels is Jan uitgegroeid tot 

een knappe hengst. “Zijn stokmaat 
is niet zo groot, maar dat zou ook 
in zijn voordeel kunnen werken. Het 
stamboek heeft al heel veel grote 
hengsten. We moeten oppassen 
dat ze allemaal niet té groot 
worden”. De moederlijn van Jan K. 
geeft maar liefst 5x ster, preferent 
op rij!
Jan K komt uit stam 129, een 
lijntje waar momenteel niets meer 
aanwezig is bij Kuiper op stal. Zijn 
moeder Elbrich fan d’ Ald Loop is 
geboren in 2001. Hij kocht haar aan 
bij Willem de Boer uit Achlum. “Ik 
wilde toen beginnen met de Friese 
paarden en had begrepen dat ik 
met iets goeds moest beginnen. 
Toen ik Willem en zijn vrouw eens 
zag ringrijden met een paard was 
ik meteen gek van die merrie die 
zij mee hadden. Dat was Jitske 
fan Friduwich, een Tsjerk 328 uit 
Wiske van ’t Oost (Jakob 302). De 
KFPS stamboekhengst Alke 468 
is ook een nakomeling van deze 
Wiske van ’t Oost. “Ik kon Jitske niet 
kopen, maar wel een dochter van 
haar, dat was dus Elbrich fan d’Ald 
Loop. Ik weet nog dat ze aardig 
aan de prijs was en heb haar 
toen samen met Anne Okkema 
gekocht” weet Hindrik zich nog te 
herinneren. 

Elbrich fan d’ald Loop kreeg als 
veulen een tweede premie en 
als driejarige werd ze ster met 

een tweede premie. Ze liep direct 
daarna ook een ABFP test en sloot 
dat bijzonder goed af met 83,6 
punten. “Ze kreeg een 9 voor de 
showproef. Ik weet nog dat wijlen 
Durk Zwanenburg destijds tegen 
mij zei dat ik daar een hele beste 
in handen had”. Elbrich bracht bij 
Kuiper twaalf veulens. Dochter 
Taekje K. (Epke 474) is ster AAA 
en daarnaast werden ook Britt K. 
(Onne 376), Doutzen K. (Meinse 439) 
en Zarak (Epke 474) ster. “Elbrich 
heb ik als 19-jarige drachtige 
merrie verkocht aan mevrouw 
Koopmans uit Welsrijp. Daar is vorig 
jaar nog een heel mooi veulen 
van Ulbrân 502 uit geboren, die ik 
graag had willen terugkopen, maar 
helaas was hij al verkocht naar 
Frankrijk. Dit jaar heeft Elbrich een 
veulen van Jurre 495 gekregen. 
Elbrich is een heel lief paard 
waarmee ik veel gemend heb. Ze is 
erg duurzaam”.

Kuiper gelooft wel in het lijntje 
van Elbrich en hoopt dan Jan K. 
het waar kan maken. “Tijdens de 
eerste bezichtiging zat ik voor 
de livestream. Ik schrok ervan, 
zo goed liep hij. Direct daarna 
ontving ik allemaal appjes van 
verschillende personen die al 
net zo enthousiast waren. De 
hengst zit mooi in elkaar en had 
goede cijfers. We blijven rustig en 
wachten af wat er komen gaat”. 
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Jeth 5 - 8636VX Britswert - Wendy: +31 (0)6-12440746 - Anne: +31 (0)6-53818266  

Mail: sales@stalokkema.nl - www.stalokkema.nl 

Onze reputatie is uw garantie.. 

Bij Stal Okkema vind je 
• De grootste selectie in goed getrainde Friese paarden! 
• Goede service, we denken altijd met je mee. 
• Paarden die gerontgend zijn en wanneer ze verkocht   
   worden ook klinisch worden gekeurd. 

• Het beste team om uw (jonge) paard te beleren in  
    alle disciplines. 
• Jouw droompaard ! 

 

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



29

MEIDIELINGSBLÊD

Tekst: Anke Noordmans * Foto: Johanna Faber

Op de eerste dag van de tweede bezichtiging was er een aanwijzing voor de voorrijddagen 
voor Menne-zoon Jorke fan ‘e Kamperdyk. Deze jonge hengst is nu in handen van Cees en 
Anja van Asch- Bikker uit Rumpt (Gelderland).  Fokker van deze jeugdige hengst is Sybren de 
Vries uit Witmarsum.

Belle v/d Bokkefarm (Felle 422 x 
Rindert 406) kocht út dizze line. 
Belle klapt der op en lit ha sjen yn 
‘e baan”, vertelt De Vries. 

Al vijfentwintig jaar is aan de 
Kamperweg het Ruwvoerbedrijf 
van de familie De Vries gevestigd. 
“Myn soan Harm sit by it bedriuw 
yn. Wy ferbouwe in protte mais 
en doche in soad in rûchfoeren 
strie.  Yn ‘e pleats stean ek in 
pear boksen foar opfok fan Age 
Okkema. Ek in lytse karavanstalling 
en wat lânbou ark stiet der. Harm 
en syn frou gean ek wol mei nei 
hyndereveneminten. Zijn fokdoel 
is een zwarte parel met een goede 
draf, die zich in de keuringsbaan 
laat zien en gezond is. 

ruim en heeft voldoende kracht. 
In draf loopt hij opwaarts met 
veel buiging in de sprong en 
heeft veel dragend vermogen. 
Deze hengst willen wij een kans 
geven in de voorrijdagen”.  De 
familie van Asch hat Jorke yn 
training set by Gebr. van Manen.  
We hawwe noch kontakt mei de 
famylje. Neffens de berjochten 
liket it bêst mei Jorke ûnder it 
seal. In moai en goed plak foar it 
hynder is tige wichtich.”, vertelt 
De Vries. 

“Ik woe noch graach in goeie 
merje út de line fan Setske 
F. (Feitse 293) fan myn âld 
buorman Nanne Osinga. By Nel 
en Cor Beentjes ha ik earste 
preemje Stjer- en Sportmerje 

Tijd voor een gesprek met deze 
trotse 62-jarige fokker, die zijn 
hobby deelt met z’n vriendin Janny 
Bosma uit Makkum. “Wy dogge in 
soad mei-inoar. Ek Janny’s dochter 
Tiny helpt in soad mei de hynders”. 
De drie paarden van De Vries 
hebben een ruime box aan de 
Hemmensweg te Makkum.  

“Menne 496 is in hynst mei weinich 
fouten. Foaral op de Hynstekeuring 
liet hy in goeie draf sjen. It is in 
moaie hynst”, licht De Vries de 
keuze voor Menne 496 (Norbert 
444) toe. Moeder van Jorke is de 
11-jarige ster AA-merrie Lobke 
fan ‘e Kamperdyk (Tsjalle 454). 
Deze merrie heeft inmiddels 
zeven nakomelingen gebracht. 
Grootmoeder is stermerrie Thea 
fan ‘e Kamperdyk (Felle 422). Een 
sterke merrie volgens De Vries, 
die de merrie heeft verkocht naar 
Italië. De Vries heeft Lobke met 
Jorke aan de voet en wederom 
drachtig van Menne verkocht aan 
de familie Van Asch. Deze familie 
kocht deze merrie met het oog 
op het zelf opzetten van een 
eigen fokkerij.  Uit Lobke heeft 
De Vries nog een halfzuster van 
Jorke, stamboekmerrie 3e premie 
stamboekmerrie Gepke fan ‘e 
Kamperdyk (Epke 474), die dit 
jaar Boet-dochter Tryntsje fan ‘e 
Kamperdyk gekregen heeft. 

Juryvoorzitter Piet Bergsma 
beschrijft Jorke als: “een hengst 
met veel front, een edel hoofd, 
veel schoftontwikkeling. Hij is licht 
onderstandig en heeft een goede 
kruisligging. Paard was in stap heel 

Menne  496 x  T s j a l l e  454
Jorke fan é Kamperdyk
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Verzorgt voor u:

Belastingaangiftes

Fiscale boekhouding

Bedrijfseconomische boekhouding

Loonadministratie

Subsidie-aanvragen etc.

Vraag vrijblijvend informatie:

Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel. 0518-432846
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Tekst: Johanna Faber * Foto: Johanna Faber

maar helaas”. Wealtsje A, verwacht in 
april een veulen van Auwert 514. 

Jelle fan Slappeterp is als veulen 
al verkocht. Hij is nu in handen van 
Tsjalling de Boer, St. Johannesga en 
deelt het eigendom met de broers 
Paul en Martin Tanck uit Vragender. 
Een tweede mannelijke nazaat van 
Wealtsje richting het CO. Hebben 
Dedmer 519 en Jelle fan Slappeterp 
ook veel overeenkomsten? Tsjalling 
de Boer schetst het volgende beeld: 
“Ja zeker hebben deze hengsten 
overeenkomsten. Ze hebben beide 
maat en formaat. Ze zijn ook beide 
goed in stap en draf. Maar heel 
eerlijk….eigenlijk vind ik Jelle beter. 
Hij heeft nog even meer houding 
en kracht vanuit het achterbeen 
en heeft iets meer body. Zijn inzet 
is goed, hij heeft een meewerkend 
karakter, is makkelijk en heeft 
een goede bewegingstechniek. Ik 
vind het een monster” besluit hij 
enthousiast!

fokproduct Jelle fan Slappeterp, 
een zoon van Tiede 501, doorliep 
de eerste bezichtiging en kreeg 
vanuit de tweede bezichtiging 
ook een doorverwijzing naar de 
voorrijdagen! “Heel erg leuk” zegt 
Nynke. “We hebben het gevoel 
dat we met Wealtsje A gewoon 
opnieuw beginnen in de fokkerij. 
We hebben natuurlijk ontzettend 
geluk dat we met zulke paarden 
mogen beginnen. Die hele grote 
fokkerijknobbel die mijn vader 
had, heb ik natuurlijk niet. Ik heb 
af en toe nog wel wat bevestiging 
nodig en dan hopen dat je het een 
beetje goed doet”, zegt ze. Wat dat 
betreft is Tsjalling de Boer nog een 
grote steun en toeverlaat als het 
gaat om adviezen. 

Wealtsje heeft na Jelle fan 
Slappeterp nog tweemaal een 
hengstveulen van Teun 505 
gekregen. “Ik had de tweede keer 
zo gehoopt op een merrieveulen, 

De fokkerij van Wealtsje A. (Teeuwis 
389 x Jasper 366) is er eentje van 
formaat. Haar oudste zoon is Maile 
fan Klaeiterp (Stendert 447). De 
hengst mocht dan wel geen ster 
worden, maar heeft inmiddels wel 
verdienstelijk het sportpredicaat 
bemachtigd. Daarna komt Riemkje 
fan Klaeiterp (Tsjalle 454), zij werd 
wel ster en is ook voorlopig kroon. 
Hessel 480-dochter Willemke 
fan Klaeiterp kon niet worden 
geprimeerd. Het jaar daarop 
kwam er opnieuw een Hessel 
480-dochter. Deze Aeltsje fan 
Klaeiterp werd wel ster. 

Vervolgens geeft het rijtje 
nakomelingen van Wealtsje A. de 
KFPS stamboekhengst Dedmer 519 
(Alwin 469) die inmiddels in Mexico 
vertoeft. Na Dedmer 519 komt 
Hiltsje fan Klaeiterp (Jehannes 
484). Het laatste fokproduct van 
fokker Hans de Vries, Wieuwerd. 
Hiltsje is kroon geworden en 
haalde een dubbele AAA score in 
de ABFP met 84 punten onder het 
zadel en 87 punten aangespannen. 
Tot zover dus al een imponerend 
rijtje nafok van een merrie die zelf 
menigmaal een kampioenslint 
droeg en zelf ook model werd en 
dankzij haar nakomelingen nu ook 
preferent en prestatie is. 

Wealtsje A. ging na het overlijden 
van Hans de Vries over naar 
dochter Nynke Elsinga-de Vries 
in Slappeterp. Samen met haar 
gezin, die inmiddels ook steeds 
enthousiaster over de fokkerij 
is geworden, proberen ze de 
nalatenschap van vader Hans en 
moeder Bokje voort te zetten. En 
met succes zo blijkt. Hun eerste 

“De appel valt niet ver van de boom”, een spreekwoord wat ook zeker van toepassing 
zou kunnen zijn op het foklijntje wat de algemeen bekende Wealtsje A. aan het 
opbouwen is. De merrie heeft tot op heden negen nazaten voortgebracht en dat 
zijn zeker niet de minsten. De in 2019 geboren Jelle fan Slappeterp is er eentje van 
en bemachtigde onlangs een ticket voor de voorrijdagen.

Tiede  50 1  x  Teeuwi s  389
Jelle fan Slappeterp
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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  
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e-mail: gebr.vellinga@hetnet.nl

Foer fan Vellinga:

‘Dát giet de goede kant út!’
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Tekst: Johanna Faber * Foto: Johanna Faber

We hebben het hier over de hengst Jelmar fan ‘e 
Hege Terp. Hij komt uit de eerste lichting van de 
hengst Tjebbe 500. Jelmar komt uit stam 15, is 
geboren op 3 april 2019. Hij is gemeten op 1.64m 
en heeft een verwantschap van 18%. 

Jelmar heeft de inmiddels twaalfjarig Ida fan ’t 
Artland als moeder. Zij is een dochter van Pier 448 
uit Christina fan ’t Emsland (Lammert 260). Ida is 
geboren in 2010 en kreeg in het Duitse Behringen 
een eerste premie als veulen. Als driejarige werd 
ze ster met een tweede premie. Een jaartje later 
ging ze opnieuw naar de keuring en werd ze 
beloond met een eerste premie en werd ze later 
dat jaar ook voorlopig kroon. Als zesjarige liep ze 
een IBOP rijproef van 74 punten en als zevenjarige 
werd een tweede beproeving in de IBOP rijproef 
beloond met 77 punten, waardoor de merrie 
vanaf dat moment definitief kroon werd.

Ida fan ’t Artland kreeg tot op heden zes veulens. 
In 2018 werd uit haar Omer 493-dochter Hinke fan 
‘e Hege Terp geboren. Deze merrie werd ster en 
is momenteel nog in het bezit van Tjerk Terpstra. 
De merrie is ook drachtig van Tjebbe 500 en 
verwacht binnenkort haar veulen. Moeder Ida fan 
’t Artland is nu niet meer in het bezit van Terpstra, 
net als twee nakomelingen van Tiede 501 die na 
Hinke en Jelmar uit haar geboren zijn. “Ik ben 
heel blij met de merrie Hinke. Ze is een goeie. Het 
is afwachten wat voor veulen ze gaat brengen. 

Misschien mag ze later dit jaar ook zelf nog wel 
weer een keertje naar de keuring” laat Terpstra 
weten. 

Jelmar fan ‘e Hege Terp werd door de juryleden 
van de hengstenkeuringscommissie omschreven 
als een hengst met veel front, een voldoende 
sterke rug en een iets hellend kruis. In stap is 
hij ruim en in draf is hij voldoende opwaarts, 
laat veel souplesse zien, evenals een sterk 
achterbeengebruik. Onlangs bracht Terpstra 
weer even een bezoekje aan De Nieuwe Heuvel in 
Lunteren alwaar de hengst in training staat. “It 
wie best genoch” zei hij. “Sabine van de Loenhorst 
rijdt de hengst nu en dat gaat heel goed. Hij 
wordt steeds beter en gaat elke keer een stapje 
hoger op de ladder. Hij is leergierig en wil voor 
je werken hij doet geen stap verkeerd en laat 
mooie overgangen zien” zo zegt Tjerk Terpstra. 
“Het is natuurlijk altijd afwachten wat hij verder 
gaat doen. Kijk, er zijn nog ruim veertig hengsten, 
reken maar dat er een stuk of twintig overblijven. 
De jury bepaalt. We gaat het rustig afwachten”.

Terpstra koos destijds voor Tjebbe 500 als 
vader voor zijn toekomstige veulen. Wat was zijn 
motivatie voor deze keuze? : “Tjebbe komt uit de 
Synaeda-lijn, de lijn van Oosterbaan. Het is een 
hele goede lijn. Ik heb hier wel vertrouwen in. 
Tjebbe is een goede hengst. Daarom heb ik hem 
nu ook gebruikt voor Hinke” zegt hij tevreden. 

Tjerk Terpstra uit 
Marssum ving 
in 2019 een leuk 
hengstveulen uit 
zijn kroonmerrie 
Ida fan ’t Artland 
(Pier 448). De 
hengst viel op en 
heeft inmiddels 
een ticket voor de 
voorrijdagen te 
pakken.

T j e b b e  500 x  P ier  448
Jelmar fan ‘e Hege Terp
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met voor elke discipline, levensfase 

of specifieke behoefte het perfecte product!
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Tekst: Christina Dijkstra * Foto: Johanna Faber

Jan-Wietse de Boer en Emma van der Woude wonen sa-
men op de boerderij in It Heideskip. Samen bezitten 
ze Jonker BA, een zoon van Jehannes 484 uit een Ielke 
382 moeder. De hengst kreeg een aanwijziging voor de 
voorrijdagen.

Jonker stond in de eigen opfok en 
viel altijd positief op. Hij had veel 
beweging en houding. In de opfok 
heeft hij zich goed ontwikkeld en 
was de keus snel gemaakt. Hij had 
de “wow-factor”. 

Een jaar naar het kopen van 
Jonker, hebben ze ook zijn moeder 
gekocht. Wetterblom had een 
hengstenveulen van Teun aan de 
voet en daarnaast hebben ze nog 
een heel mooi Markus-enter uit 
deze merrie. Dit jaar is Wetterblom 
drachtig van Tymen. 
Jonker komt uit een goed fokkende 
stam. Een opvallende naam in deze 
rij is de ster preferente prestatie 
merrie, “Peaskeblom (Wessel 
237)”. Mevr. Veltman is begonnen 
te fokken met Peaskeblom. 
Deze merrie heeft veel goede 
nakomelingen gebracht.

Na een aantal weken in training 
bij de Stal fan de Kadyk, kwam de 
hengstenkeuring steeds dichter 
bij. Jonker liet hem makkelijk 
bewerken en ontwikkelde zich 
positief in de training. De kans op 
een ster zat er dan ook in. 
Helaas was de Corona nog steeds 
aanwezig en kon je als eigenaar 
de hengstenkeuring niet beleven 
zoals je die wilt beleven. 

Jonker kwam door de eerste 
bezichtiging. “Dit was al heel mooi 
om mee te maken”. Op naar de 
tweede bezichtiging, dit was extra 
spannend. Emma zat dan ook gillend 
op de bank, toen Jonker door de 
jury doorverwezen werd naar de 
voorrijdagen. Jonker toonde opvallend 
veel balans in z’n bewegingen.

Jonker wordt nu klaar gemaakt voor 
de voorrijdagen. Hij pakt het werk 
goed op. Het is nu afwachten hoe hij 
zich verder ontwikkelt.
Jan-Wietse en Emma zien het als 
een leuk avontuur, “er kan nog van 
alles gebeuren”. “De kans op een 
dekhengst is natuurlijk heel klein”.

is Emma verhuist vanuit Kortenhoef 
naar Friesland. In het dagelijks 
leven is Emma verpleegkundige en 
werkzaam in de psychiatrie.

Momenteel hebben Jan-Wietse en 
Emma 8 merries drachtig en 14 
jonge paarden in hun eigen opfok. 
De veulens worden aangehouden 
tot ze 3 jaar zijn, op die leeftijd 
wordt er pas een selectie gemaakt. 

Een paar jaar geleden kwam 
Jan-Wietse bij een klant, Hilde en 
Gerke Boersma. Daar zag hij een 
opvallend hengstenveulen van 14 
dagen oud lopen. Deze werd hem 
gegund en werd dan ook gelijk 
gekocht. Even later op de keuring 
in Sint Nicolaasga behaalde het 
veulen een 1e premie. Het veulen is 
inmiddels uitgegroeid tot een drie 
jarige hengst genaamd Jonker 
BA. Jonker is een nakomeling van 
Jehannes 484. Zijn moeder is de 
stermerrie Wetterblom fan ‘e 
Tsjonger( Ielke 382). 

Jan-Wietse is geboren en 
opgegroeid op Terschelling. Op 
zijn 22e is hij op het vaste land 
begonnen met de opleiding  voor 
hoefsmid en is daarna nooit meer 
teruggegaan. Via een “zwerfroute” 
is Jan-Wietse in It Heideskip 
terecht gekomen. Hier woont hij 
nu al weer jaren en runt hij een 
bedrijf met 550 vleeskalveren en 
7000 vleeskuikens. Daarnaast is hij 
overdag hoefsmid.  
Vanaf het moment dat Jan-Wietse 
op de boerderij woonde, waren de 
Friese paarden ook al in beeld. Op 
zijn 13e had hij al z’n eerste Fries 
gekocht. Hij kocht een Fries bij 
Daan Pootjes, “de fokker van de 
bekende modelmerrie Wealtsje”. 
Later heeft Jan-Wietse de merrie 
Wealtsje ook nog in zijn bezit 
gehad.

Emma woont nu sinds een jaar 
op de boerderij in It Heideskip. 
Emma is opgegroeid met de Friese 
paarden en het fokken van de 
Friese paarden. Acht jaar geleden 

Jehanne s  484 x  Ie l ke  382
Jonker BA



Naast ons Agrarische werkzaamheden hebben wij ons nu ook 

gespecialiseerd in het maken van: 
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Tekst: Johanna Faber * Foto: Johanna Faber

met een krachtig achterbeen 
en heeft daarin ook een goede 
buiging in het spronggewricht. 
Hij zet zijn voorbeen ruim weg” 
zo omschreef de jury haar 
bevindingen over Hidde.

Boszorg-lijn
De hengst komt uit de grote 
stam 50. Hij is 1.68m groot en 
heeft een verwantschap van 
17,6%. Zijn grootmoeder is Vaya 
con Dios (Felle 422). Zij is ster 
AA. Zijn overgrootmoeder is 
Minora Boszorg (Anton 343) ster, 
preferent en daar weer voor 
vinden we Hanneke Boszorg 
(Lammert 260) model, preferent 
en Whita (Tsjalling 235), model 
en preferent. Aan zijn moederlijn 
kan het dus niet liggen. Nu zal 
Hidde tijdens de voorrijdagen 
zichzelf moeten bewijzen. 

test niet geaccepteerd door de 
hengstenkeuringscommissie. 
Tweede poging
Hidde doorliep in 2020 al zijn 
eerste poging tijdens de eerste  
bezichtiging. Hij slaagde erin 
een plekje bij de tweede 
bezichtiging te veroveren en 
dus het sterpredicaat binnen 
te halen. Daar viel toen echter 
wel het doek. In december 2021 
volgde een tweede poging. Nu 
slaagde hij opnieuw richting 
de tweede bezichtiging en 
deze keer ging het daar wel 
goed en kreeg hij groen 
licht voor afvaardiging naar 
de voorrijdagen. “Het is een 
grootramige hengst met veel 
front. Hij mist iets jeugd, heeft 
veel ras en is correct gebouwd. 
Zijn achterbeen is iets gehoekt. 
Hij stapt met veel tact en draaft 

Hidde fan Dulve, een fokproduct 
van Gabriëlle van Tilborg uit Wijk 
en Aalburg, werd als veulen al 
verkocht aan Hendrik Eppinga. 
Hij doorliep zijn jeugdjaren in 
de Gaasterlandse opfok en 
groeide inmiddels uit tot een 
stoere hengst. Hidde werd 
beleerd onder het zadel en 
mocht afgelopen winterperiode 
meedoen aan de Friesian Talent 
Cup. Christina Dijkstra reed 
hem en niet zonder succes. Een 
plekje in de halve finale werd 
het eindresultaat. 

Moeder
Moeder Lief fan Dulve (Gjalt 426 
x Felle 422) is nu elf jaar. Ze werd 
op de Centrale Keuring van 2017 
Kroon verklaard nadat ze eerder 
in dat jaar al een IBOP rijproef 
van 78,5 haalde, maar ook die 
zomer nog het sportpredicaat 
bemachtigde. Inmiddels heeft 
ze acht nakomelingen op 
papier staan. Haar oudste zoon, 
Yannick fan Dulve (Fabe 348) 
geniet momenteel de meeste 
bekendheid. Onder Ingeborg 
Klooster, die overigens ook 
moeder Lief reed, loopt Yannick 
momenteel Z1 dressuur en is het 
sportpredicaat binnen. Yannick 
werd afgelopen februari in 
Sonnega nog kampioen in het 
Z1 tijdens de Horses2fly indoor 
dressuurkampioenschappen. 
Het is een imponerende en 
fijne hengst. In 2018 ging hij 
zijn broertje al voor richting het 
CO. Hij kreeg een uitnodiging, 
wachtte nog een jaartje en werd 
helaas in 2019 bij aanvang van de 

Poging nummer twee voor de inmiddels vierjarige Hidde fan Dulve. Een 
zoon van Markus 491 uit een Gjalt 426 moeder. In 2020 lukte het nog niet, 
maar in 2021 doorliep Hidde, in eigendom van Hendrik Eppinga zowel de 
eerste als tweede bezichtiging wel succesvol richting de voorrijdagen.

Markus  49 1  x  G ja l t  426
Hidde fan Dulve



38

MEIDIELINGSBLÊD

www.henswoude.nl

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  e 50,- korting!

**
Frozen

semen 

available!

**

We have an EU-certified 

breeding station, which means 

that from the stallions housed 

in our station, fresh semen is 

available daily. Ordered before 

09.00 hours means delivered 

to your home or stable the 

same day if you are situated in 

the Netherlands and select 

European countries. 

The winning, processing and 

packaging of the semen 

takes place under optimal 

hygienic conditions and  

expert veterinary counseling. 

We have an EU-certified 

breeding station, which means 

that from the stallions housed 

in our station, fresh semen is 

available daily. Ordered before 

09.00 hours means delivered 

to your home or stable the 

same day if you are situated in 

the Netherlands and select 

European countries. 

The winning, processing and 

packaging of the semen 

takes place under optimal 

hygienic conditions and  

expert veterinary counseling. 



39

MEIDIELINGSBLÊD

Tekst: Anke Noordmans * Foto: Johanna Faber

Faderpaard 
“Ik fyn Hendrik in faderpaard. It is 
in hynder mei útstraling, ras en 
beweging. Ferline jier wie der sa 
grut en wie Hendrik eins te jong. 
It ôfrûne jier ha ik him thús ûnder 
it seal en foar de karre riden. En 
him ek meinommen it bosk yn”, 
vertelt Jan Siebren enthousiast. 
Hendrik is volgens juryvoorzitter 
Piet Bergsma een paard met veel 
halslengte en een sterke boven-
lijn. Een paard met een wat gerekt 
middenstuk, een lang iets hellend 
kruis en een goed achterbeenge-
bruik. 

Goed fokkende stamboekmerrie 
Moeder van Hendrik is 3e premie 
stamboek-merrie Lisa van Pen-
jum (Gjalt 426). Lisa heeft vier na-
komelingen gekregen. De jongste 
telg van Lisa, de 3-jarige Jolanda 
fan ‘e Ridderdijk (v. Alwin 469) 
is nog in handen van de familie 
Duiven en komt waarschijnlijk dit 
jaar op de fokdag van Blauwhuis. 
Jolanda is één van de zes drie-
jarige merries van de familie die 
dit keuringsseizoen door de jury 
wordt gezien. 
Lisa is inmiddels door de familie 
Duiven verkocht aan kennissen 
in Duitsland, die een heel braaf 
paard zochten. De volgende mer-
rie in de stamboom is ster- en 
preferente merrie Tsjitske F. 
(Tsjerk 328). Tsjitske is moeder van 
elf nakomelingen, waarvan drie 
ster en één Model Sport Preferent 
AA (Hiltsje F., v. Onne 376) is.  

Avontuur
 “Hendrik liet him goed sjen mei de 
hynsteshow by De Mersken. Jelmer 
Ketelaar traint Hendrik no fierder 
yn oanrin nei de foarridedagen. It 
is in hiele moaie hynst en wy binne 
bliid mei hoe hij jim ontwikkelt. It is 
in lang traject, mar in moai aven-
toer”, aldus Jan Siebren. 

traint Jan Siebren naast z’n werk 
als dierenarts (bij DAP It Grine Hert) 
en gezin. Ook de twee kinderen 
van Jan Siebren en Iris de Jong 
vinden de paarden mooi. Zij rijden 
en verzorgen een shetlander. De 
paarden is een gezamenlijke lief-
de van de familie. Op onze fokdag 
komen vaak verschillende auto-
trailercombinaties aanrijden van 
de familie Duiven met meerdere 
paarden (met veulens). De delega-
tie bestaat vaak uit moeder Annie, 
vader Tiemon, zonen Jan Siebren 
en Gerrit Jan en andere helpers.

Familiegebeuren
Jan Siebren wordt door Tiemon 
naar voren geschoven om over 
Hendrik te praten, als ik de familie 
bel. Jan Siebren is bijna klaar met 
longeren van een paard als hij be-
gint te vertellen over Hendrik. “Wy 
ha Alwin brûkt fanwege de rasfer-
erving. Ik bin Fan fan dizze hynst. 
Hjir op stâl hawwe wy Alwin in soad 
brûkt by ús merjes. Hy jout moaie 
hynders”. Achttien veulens kun-
nen dit jaar geboren worden aan 
de Ridderdijk. De eerste tien veu-
lens lopen inmiddels gezond en 
wel rond in de boxen. De paarden 

Een stal die al meerdere kampioenen, 
sportpaarden en Voorrijdagen/CO-hengsten 
heeft voortgebracht, is die van de familie Duiven 
uit Hartwerd. Dit jaar kreeg jonge Alwin-zoon 
Hendrik fan ‘e Ridderdijk een doorverwijzing 
naar de voorrijdagen. Vorig jaar verdiende de 
grote sterhengst ook al een doorverwijzing. 
Inmiddels is Hendrik een jaar ouder en mag hij 
weer een poging wagen om een ticket voor het 
Centraal Onderzoek te verdienen.

Alwin  469 x  G ja l t  426
Hendrik fan ‘e Ridderdijk
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De vierjarige Hylbran van Swichum heeft enkele extra stappen moeten 
nemen om een ticket voor de voorrijdagen te bemachtigen, maar is daar 
inmiddels toch in geslaagd.

Tekst: Janny Bosma * Foto: Johanna Faber

dus Lys die ster werd in 2014 op 
driejarige leeftijd.

In de groei
Toen Rudy Rienstra Hylbrand als 
veulen kocht ging deze bij hem 
met de andere veulens mee in 
de opfok. Als bijna driejarige 
ging de nog duidelijk in de 
groei zittende Hylbrand in 2020 
niet door tijdens de eerste 
bezichtiging. Rudy had echter 
alle vertrouwen in de hengst 
en wilde hem niet kwijt. Zo kon 
Hylbrand er mooi ingroeien. 

Doorzetten
Hylbrand werd in december 
2021 opnieuw aangeboden 
op de eerste bezichtiging en 
kreeg opnieuw geen aanwijzing 
voor de tweede bezichtiging. 
Een aanmelding voor een 
herkeuring volgde en daar 
kwam wel een positief antwoord 

Hylbrand van Swichum is 
geboren op 22-4-2018 in 
de stallen van wijlen Joop 
Veenstra uit Swichum.
Rudy Rienstra kocht Hylbrand 
als veulen vanwege zijn 
aansprekende exterieur en 
bloedopbouw.

Onverwant
De zoon van Haike 482 x 
Stendert 447 x Ielke 382 is 
met zijn 16,8% verwantschap 
en een stokmaat van 
1.65m een interessante 
bloedspreidingskandidaat.

Hengsten 
Hylbrand is een zoon van 
de Stendert 447 stermerrie 
Lys van Swichum. Deze 
merrie heeft tot nu toe vier 
nakomelingen gebracht 
waarvan de in 2015 geboren 
Waling fan Swichum (Haike 
482) reeds ster is en daar nu 
aan toegevoegd de inmiddels 
vierjarige Hylbrand van 
Swichum. Al vier nakomelingen 
van Lys van Swichum zijn 
toevalligerwijs hengsten. 

Grootmoeder
De moeder van Lys is de 
stermerrie Sietske Y. van 
Swichum. Zij is een dochter 
van Ielke 382en heeft reeds 
zes nakomelingen gebracht 
waarvan Alke 468 zoon Teade 
S. fan Swichum een tweede 
bezichtigingshengst is. Verder 
bracht zij in combinatie 
met Jehannes 484 nog een 
sterhengst, genaamd Fêde 
S. van Swichum en uiteraard 

Haike  482 x  S tender t  447
Hylbrand van Swichum

voor een ticket naar de tweede 
bezichtiging. Vervolgens hij 
mocht zich na de tweede 
bezichtiging rijk prijzen met 
een ticket voor de voorrijdagen.

Ervaring opdoen
Byonne van der Land, de 
dochter van Rudy’s vriendin, is 
Hylbrand onder het zadel gaan 
rijden. Dat gaat super goed 
ondanks dat zij nog maar 15 
jaar is. Dat zegt natuurlijk wel 
wat over Hylbrands karakter. Zo 
zijn ze ook al op verschillende 
oefenwedstrijdjes geweest om 
ervaring op te doen.

Voorbereiden op voorrijdagen
Binnenkort gaat de hengst naar 
de Gebroeders van Manen in 
Ede waar Corina van der Bunt 
de teugels overneemt voor de 
presentatie op de voorrijdagen.
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Deze makelaardij is onderverdeeld in :

•  mijnWoonboerderij.nl : voor de aan,- en verkoopbemiddeling van o.a. 
woonboerderijen, zorgboerderijen, landelijke woonkavels, paardenobjecten 
en vrijkomende agrarische erven (met of zonder land)

•  mijnStreekwoning.nl : voor de aan,- en verkoopbemiddeling van woningen
binnen,- en buiten de bebouwde kom
 

Regio: Midden,- en Zuid Friesland, Noordoostpolder en Kop van Overijssel

Henriëtte Meinsma

tel: 06-20320838

info@plattelandsmakelaar.nl

www.plattelandsmakelaar.nl

Aangesloten bij   

beroepsvereniging VastgoedPRO

De Plattelandsmakelaar                            De Plattelandsmakelaar                            

voor dorp en plattelandvoor dorp en platteland
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Tekst: Christina Dijkstra * Foto: Johanna Faber

In 2021 wist Imme R. 
van Dedgum al door 
te dringen tot de 
tweede bezichtiging 
en vervolgens ook 
de voorrijdagen. De 
juryleden namen 
hem na deze drie 
observatiemomenten 
nog niet mee naar 
Exloo voor het Centraal 
Onderzoek. In 2022 
deed hij een nieuwe 
poging!

Imme R van Dedgum is in eigendom van Leny 
Haytema en de Amerikaan Ramon Ayala. Imme 
is een nakomeling van de hengst Nane 492. Zijn 
moeder Renske J. van Dedgum kroon preferent AA 
(Olof 315) is een halfzus van de hengst Jehannes 
484. Imme komt dan ook uit een bewezen en goed 
fokkende stam. 

Leny Haytema kan dit bevestigen, want zij heeft 
10 jaar gereden op de moeder van Jehannes 484. 
Dit was Femke van Dedgum, een paard waar ze 
veel plezier aan heeft mogen beleven. Femke was 
een heel betrouwbaar paard, met een gouden 
karakter.  Samen heeft dit duo zeven jaar in 
Fleurop gezeten, een groep dames die te paard in 
een dameszadel vele shows hebben verzorgd.
 
Leny heeft dan ook al jaren ervaring met Friezen. 
In 1999 kocht ze haar eerste eigen Fries. Zo kocht 
ze het merrieveulen, Ymkje van Dedgum en de ruin 
Reltsje van Hee. Beide paarden hebben de vader 
Olof 315, “Ik wie gek op syn neikommelingen”. 
Beide paarden zijn later 1e premie ster geworden 
en Ymkje behaalde haar sportpredicaat. Leny is 
met Ymkje verder gaan fokken. Echter was Ymkje 
een echte hengstenmoeder en heeft ze Leny dan 
ook geen merrie gebracht. 

Annegje van Meslans (Feitse 293) kwam op haar 
pad. Een stamboekmerrie die heeft bewezen dat 
ze meer waard is. Ze is door haar nakomelingen 

dan ook Preferent en Prestatie geworden. Drie 
opvallende nakomelingen van Annegje zijn Ymkje 
van Dedgum (Olof), Foppe fan de Iepene Hikke 
(Dries 421) en Geartsje fan de Iepene Hikke( 
Fabe 348). Zo behaalde Ymkje een 1ste premie 
ster en werd Sport , won Foppe als driejarige de 
Eurobottle cup en behaalde Geartsje het Ster en 
Sport- Elite predikaat. Met Geartsje fan de iepene 
Hikke fokt Leny momenteel.
 
Terug naar Imme R van Dedgum…
Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Leny ging dan ook 
met goede moed naar de eerste bezichtiging: “Hy 
wie better as ferline jier”. 
Dat Imme aangewezen is voor de voorrijdagen, is 
positief. Al is het wel weer spannend wat de jury er 
dit jaar van vindt, “Wy sille wer een gokje nimme”, 
zegt Leny.  
 
Vorig jaar was Imme nog te speels en te jeugdig 
in zijn karakter. Nu een jaar verder, is hij zoveel 
sterker geworden. Het is een hele luxe hengst 
om te zien, groot en hoogbenig. De cijfers waren 
vergeleken met vorig jaar flink verbetert. Imme 
kreeg als één van de weinige hengsten een 8,5 op 
zijn draf en de galop werd beloont met een 8.
 
Leny heeft dan ook zin in de voorrijdagen. Het is 
een heel talentvol paard met de juiste instelling. 
Ze is benieuwd wat Imme hen dit jaar gaat 
brengen.  

Nane  492 x  O lo f  3 15
Imme R. van Dedgum
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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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Tekst: Janny Bosma * Foto: Johanna Faber

Opnieuw aangewezen voor 
de voorrijdagen is Hielke LW, 
gefokt door de familie Ludema 
te Witmarsum.
De Jurre 495 x Jisse 
433  x Tsjerk 328 met een 
stokmaat van 1.62 en een 
verwantschapspercentage 
van 18% is er nu al mooi 
ingegroeid. Hij kon de jury 
opnieuw bekoren met zijn 
rastype en fijne beweging. 
Een jaartje extra kan veel 
betekenen voor jeugdige 
paarden.  Vorig jaar kreeg 
Hielke L.W. ook een aanwijziging 
voor de voorrijdag en doorliep 
hij alle drie dagen ook. Op 
de laatste dag van deze drie 
voorrijdagen kwam helaas 
toch geen groen licht voor 
hem richting het CO.

Doordat Jelmer Chardon 
en Hans Jurgen Niemeyer 
uit Bremen alle vertrouwen 
hadden kreeg Hielke LW 
de kans  zich verder te 
ontwikkelen op Stal Chardon. 
Jelmer heeft Hielke al als 

veulen van Johan en Aggie 
Ludema gekocht met de 
bedoeling om hem voor de HK 
te presenteren. Zelf vonden 
ze hem vorig jaar best nog 
jeugdig en twijfelden toen ook 
al een beetje of ze misschien 
nog en jaartje zouden 
wachten. Hij werd uiteindelijk 
niet aangewezen voor het CO.

Marsja Dijkman heeft de 
dressuuropleiding van Hielke 
LW opgepakt en Jelmer traint 
de hengst voor de wagen. 
Hielke doet zijn werk met veel 
plezier en overtuiging. Marsja 
de Vries zal hem de komende 
voorrijdagen presenteren. Ook 
gaan zij met Hielke binnenkort 
naar de Horses2fly Young 
Friesian Dressage Competition 
in Tolbert. Jelmer denkt 
erover de hengst misschien 
ook voor de wagen op enkele 
concoursen uit te brengen. 

De familie Johan Ludema 
timmert de laatste jaren 
goed aan de weg in de 

Friezenfokkerrij.  Door hen 
komt stam 1 weer meer tot 
bloei en dat is zeker positief 
te noemen. Hiellke’s moeder,  
Hester LW heeft tot nu al drie 
sternakomelingen gebracht. 
Dit jaar komt de driejarige volle 
zus van Hielke voor de keuring. 
Deze Jetske L.W.  zou voor het 
preferentschap van Hester 
L.W. kunnen zorgen wanneer ze 
ster wordt. Voor volgend jaar 
zouden ze dan nog een Jouwe 
485 hengst hebben maar die is 
helaas in de opfok gesneuveld 
. Vorig jaar kreeg Hester een 1e 
premie merrieveulen van Boet 
516 die ook nog in eigendom 
van de familie Ludema is. 

Hielke heeft een mooi papier 
met verderop in de moederlijn 
na Hester LW nog driemaal Ster,  
Preferente merries en een 
Model Preferente merrie.
 
Voor nu wordt 2022 weer 
spannend en kunnen ze Hielke 
LW weer op zijn pad richting 
het Centraal Onderzoek volgen. 

Jurr e  495 x  J i s se  433Hielke L.W.
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06-01-1933 - 04-03-2022

WIJBREN JORRITSMA 
Erelid 

Op 89-jarige leeftijd overleed 
onlangs de heer Wijbren Jorritsma, 
erelid van onze fokvereniging. Zijn 
betekenis voor onze vereniging 
maar ook voor het KFPS kan alleen 
maar onderschat worden. Op 
drie terrein heeft hij zich zeer 
verdienstelijk gemaakt: 1) De 
positieve invloed van de hengst 
Jochem 259, 2) De nafok van de 
merrie Nedia (Ewold 181) Model, 
Preferent uit stam 61, 3) Zijn 
inzet voor onze fokvereniging. 
Overigens deed hij dit alles 
samen met zijn vrouw Blijke 
Waterlander, die in 2014 overleed. 
In de organisatie van de fokdag 
had zij een belangrijke rol. Vronie 
van Asma was voor hen altijd de 
toegewijde derde. Inmiddels zijn 
paarden met stalnaam ‘fan de 
Kromme Jelte’ wereldwijd bekend.

Jochem 259
De goedkeuring van, de door 
hem aangekochte Jochem 
in 1978 blijkt achteraf een 
gouden greep. De hengst werd 
omschreven als goedsoortig, 
met uitstekende drafactie 
met veel schoudervrijheid en 
een goede stuwing vanuit de 
achterhand. In tuig maakte 
Jochem veel indruk. Kampioen op 
de hengstenkeuring werd hij in 
1982 en reservekampioen in 1981 
en 1983. Het eerste jaar dekte hij 
19 merries. Het jaar erop maakten 
de eerste veulens veel indruk. 
Uit die eerste jaargang kwamen 
Tjimme 275 en Tamme 276, die 
in 1982 werden goedgekeurd. 
Dekkingen namen daarna toe. 
Vooral via zijn zoon Feitse 293 

en diens zoon Tsjerk 328 was de 
bijdrage aan de modernisering 
van landbouw- naar sportpaard 
indrukwekkend. Stond Jochem 
259 in 1982 bij de hengsten alleen 
op de stamboom van Tjimme en 
Tamme, nu veertig jaar later, zijn er 
nog maar twee hengsten (Wolter 
513 en Omer 493) Jochem-vrij. Via 
zijn zonen en hengsten uit zijn 
dochters (Beart 411 en Sape 381) 
is Feitse 293 invloedrijk. Tjimme zit, 
via Ulke 338 en via dochters, die 
hengstenmoeder zijn, sterk in de 
Wessellijn en bij de nafok van Nane 
492 en Maurits 437. Tamme is via 
Leffert 306, in zonen en dochters 
als hengstenmoeders, heel 
breed vertegenwoordigd. Ook de 
hengsten Wicher 334 en Willem 
508 stammen uit deze lijn.

Stam 61
Jorritsma behoorde tot de 
weinigen die een bijdrage 
leverden aan het overleven van 
het Friese Paard in de crisis van 
1960-1970. De mechanisering in 
de landbouw maakte toen een 
eind aan de Fries als trekpaard 
in de landbouw. Vanuit Nedia 
bouwde Jorritsma aan een zeer 
waardevolle merrielijn. Bekende 
namen zijn bijvoorbeeld; Carolina, 
Rolanda, Tjimkje, Berke, Geesje, 
Cinderella, Wealtsje, Vronie, 
Waltruda, Wandaa, Wijnanda, 
Lawine, Hendrika, Ilsa en Catharina. 
Deze fokproducten van Jorritsma 
werden allemaal Preferent. 
Een aantal daarvan verwierven 
ook de predicaten Model en/of 
Prestatie. Deze tak van stam 61 
bleek uiterst vruchtbaar, maar 

dus ook fokzeker. Ook komen uit 
deze foklijn enkele sportpaarden 
zoals bijvoorbeeld tuigpaard 
Bearend van Pieter Haytema of 
Leonoraa of de hengsten Tjimme 
en Tamme. De hengst Jillis 301, 
zoon van Geesje, komt ook uit de 
fokkerij van Jorritsma. Sport-Elite 
werd Roaske fan de Kromme Jelte 
(Jasper 366) die door Jorritsma en 
Vronie van Asma in oktober 2019 
nog in levende lijve werd bezocht 
toen de Duitse eigenaresse deze 
merrie uit liet brengen op de 
Europese Kampioenschappen 
dressuur van het K&PP. 

Fokvereniging
Alleen al door de grote en 
kwalitatief sterke inzending van 
Jorritsma voor de jaarlijkse fokdag 
was hij van betekenis. Verder was 
hij bestuurslid vanaf 19873 tot 
1983 waarvan de eerste jaren als 
algemeen bestuurslid en vanaf 
1977 als penningmeester. Samen 
met zijn vrouw reisde hij ronde 
de jaarwissel door Friesland om 
alle loterijboekjes te verzamelen. 
Eén lot betekende ieder jaar een 
kans om een veulen te winnen. 
Om zijn verdiensten werd Wijbren 
Jorritsma in 2008 erelid van onze 
fokvereniging. Zoals gezegd 
was zijn vrouw Blijke vele jaren 
actief tijdens de fokdag op het 
secretariaat. Met diep respect en 
grote dankbaarheid gedenken wij 
Wijbren en Blijke Jorritsma voor 
diens fokkerij. 

(geschreven door Doede Wiersma 
en Johanna Faber) 

MEIDIELINGSBLÊD
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Een icoon werd hij genoemd, Frits 
de Jong uit Tjerkgaast. En een 
icoon was hij! Een paardenman 
in hart en nieren en een grote 
inspirator voor velen. Zijn 
passie voor het Friese paard 
in de fokkerij maar vooral ook 
in gebruik uitte hij ten top. Dit 
begon al als kleine jongen toen hij 
de kans kreeg te paard lessen te 
mogen volgen bij De Oorsprong 
in Sint Nicolaasga. Dit groeide uit 
tot een beoefenaar van diverse 
sportonderdelen en eindigde  
met veel aangespannen werk. 
Zo reed Frits de Jong vroeger 
een poosje mee in de marathon, 
stapte hij daarna over naar 
de tuigpaardensport, liep hij 
mee met wedstrijden voor de 
arrenslee, nam hij deel aan 
ringsteekwedstrijden en op 
shows reed hij ook wel eens 
met Romeinse strijdwagens. Op 
onze fokdagen was hij met grote 
regelmaat een trouwe deelnemer 
aan de aangespannen rubrieken, 
waarvan de laatste jaren vooral 
ook met een tweespan voor de 
sjees of met kleindochter Anne 
Gretha Atsma in de jeugdrubriek.

Dekstation
Frits trouwde met Rinske de Jong 
en samen kregen ze vier kinderen: 
Tjalling, Johannes, Setske en Afke. 
Daarna volgden er nog eens 
dertien kleinkinderen. Het gezin 
runde een melkveebedrijf onder 
de Spannenburgertoer, vallend 
onder Tjerkgaast. De beide zoons 
hadden vooral interesse in de 
melkveetak, terwijl de dochters 
de paarden leuker vonden. Naast 

het melkveebedrijf werd een 
dekstation gestart waar vele 
dekhengsten een box hebben 
bezet. De meest bekende is toch 
wel Reitse 272, maar ook Olof 315, 
Fetse 349, Gradus 356, Nanno 
372 en Wierd 409 blijven bij. Met 
deze dekhengsten bedreef hij 
ook de sport, voornamelijk de 
tuigpaardensport voor de sjees. 
Menig kampioenstitel sleepte 
hij in de wacht, met de meest 
recente in 2015 toen hij kampioen 
vierspannen werd in Buitenpost! 
Zijn favoriete rubrieken waren 
vooral de meerspanrubrieken. 
Tandems, klavertje drie en ja 
zelfs randems heeft hij wel 
rondgestuurd en altijd was 
daar ook de grote enthousiaste 
glimlach op zijn gezicht!

Verenigingsman
Al vanaf zijn jeugdjaren was 
Frits de Jong betrokken bij De 
Oorsprong in Sint Nicolaasga. Hij 
is ook een periode lang voorzitter 
geweest van deze club en maakte 
ook de grote propagandatocht 
mee om het Friese paard weer 
meer in de kijker te krijgen en 
de fokkerij te stimuleren. Onder 
het bewind van Frits de Jong 
was De Oorsprong een begrip 
in de Friese paarden wereld en 
kon menig evenement rekenen 
op een showblok, verzorgd 
door Oorsprongleden. Daarmee 
werd de clubkas gestimuleerd 
en bloeide de vereniging, maar 
ook het Friese paard in zijn 
algemeenheid helemaal op.
Naast het voorzitterschap bij De 
Oorsprong werd Frits de Jong 
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17-09-1944 - 02-112021

FRITS DE JONG

IN MEMORIAM

later ook voorzitter bij De Fryske 
Quadrille. “Ik wit wol hoe as in 
twaspan rinne moat” zei hij eens 
als motivatie voor zijn aangenomen 
rol als leider van deze showgroep. 
In oktober 2021 droeg hij zijn 
voorzitterschap over aan dochter 
Setske de Jong.

Ridder
De grote inzet op het 
maatschappelijke vlak, niet 
alleen in de paarden overigens, 
leverde Frits in 2020 een bijzonder 
hoogtepunt op. Tijdens de 
hengstenkeuring in het WTC te 
Leeuwarden kreeg hij uit handen 
van burgemeester Fred Veenstra 
een Koninklijke onderscheiding. 
Frits werd Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Een grote eer en 
zeer verdiend. De paardenman die 
normaliter meestal niet verlegen 
zat om woorden, kon ze tijdens 
deze huldiging even niet vinden…! 
Enkele jaren eerder ontving Frits 
ook al een zilveren KFPS speld voor 
zijn verdiensten bij het stamboek 
waaronder één van de vaste 
krachten in de tatoeer-/chipploeg.

Aanmoedigen
De laatste jaren ging de gezondheid 
van Frits de Jong stilletjes aan 
achteruit. Het zelf rijden lukte bijna 
niet meer door longfibrose. Maar 
genieten lukte nog wel en zo stond 
hij nog beslist enkele evenementen 
langs de zijlijn om anderen, maar 
zeker ook dochter Setske aan 
te moedigen tijdens de enkele 
wedstrijden die in het coronajaar 
nog werden verreden. Frits de jong 
overleed op 77 jarige leeftijd. 
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Geboren in Maasland maar 
gesetteld in Friesland. Peter 
Chardon kwam terecht in Franeker 
alwaar hij samen met Jeannette 
een gezin stichtte en vader werd 
van drie zonen; Mark, Jelmer en 
Erin. Dit gezin breidde zich later 
uit met schoondochters Anita en 
Mieke en de kleinkinderen Fleur, 
Sem en Feline . De familie Chardon 
had een melkveebedrijf op Kie 
(vallend onder Franeker). Peter 
was een man van de fokkerij en 
pionierde op dit gebied ook wel 
eens. Op zoek naar verbetering, 
een snélle verbetering. Fokstieren 
vanuit diens handelswijzen 
kregen dan ook de naam 
Topspeed. Deze naam zou nog 
lang blijven bestaan, ook toen 
het melkveebedrijf plaats maakte 
voor een paardenbedrijf. 

Bedrijf
De liefde voor het (Friese) paard 
kreeg meer gestalte en zoon 
Jelmer pikte dit ook op. Samen 
groeiden die twee verder in de 
Friese paardenwereld en bleef 
fokkerij hen beide boeien. Dit 
leidde uiteindelijk tot een reeds 
prachtig opgebouwd bedrijf 
aan de Hesensereed in Jorwert, 

alwaar de dekhengsten Eise 489, 
Jurre 495 en nu ook Alger 522 hun 
domicile vinden. Peter bleef op 
vele facetten bijzonder betrokken 
bij het bedrijf dat Jelmer en Anita 
Chardon verder opbouwden.
 
Michiel 442
Niet alleen de fokkerij van de 
paarden had de interesse van 
Peter. Ook het mennen deed 
hij graag. De voorkeur lag bij 
snelheid en zo presteerde hij met 
regelmaat op diverse wedstrijden. 
Niet met Friezen maar met Arabo’s, 
en jawel onder de naam Topspeed 
duidelijk herkenbaar. Jarenlang 
deed hij dit samen met Anne 
Okkema uit Britswerd. De nauwe 
samenwerking tussen deze beide 
heren leidde tot meer bijzondere 
dingen. Zo laat Anne Okkema weten 
dat het door de inbreng van Peter 
Chardon is geweest dat de KFPS 
stamboekhengst Michiel 442 er 
nu is. De moeder van Michiel 442 
werd door Okkema verkocht naar 
Canada, aan de familie Witteveen 
alwaar ze ster werd verklaard. 
Witteveen had nog een rietje van 
de hengst Remmelt 323 in het vat 
en wilde deze bij de merrie, Trudy 
fan Bolsert gebruiken. Peter had 

MEIDIELINGSBLÊD

11-01-1956 - 07-02-2022

Peter Chardon
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gezegd dat hij beter Tsjerk 328 kon 
gebruik. Jisk Schuurmans had nog 
wat in het vat en er kon wel geruild 
worden. Zo geschiedde en daar 
werd Michiel 442 uit geboren!

Ziek
In oktober 2021 werd kanker 
vastgesteld bij Peter. Hij werd 
vlot daarna geopereerd aan 
tumoren in zijn hoofd. Dit verliep 
heel voorspoedig en tijdens de 
eerste bezichtiging in Harich was 
hij er weer bij. De immuuntherapie 
die daarna volgde werd hem te 
machtig. Hij overleed op 7 februari 
2022 op 66-jarige leeftijd. 

Tussen de hengsten
De gehele uitvaart van Peter 
Chardon heeft de familie zelf in de 
hand gehouden. Tijdens de 2,5 uur 
durende condoleancemogelijkheid 
lag Peter opgebaard midden in 
de hengstenstal temidden van de 
kampioenen van stal. Een zee van 
bloemen vulde de wasplaats. De 
drie zoon gezamenlijk naast elkaar 
zittende op de Miedemawagen 
brachten vader naar zijn laatste 
rustplaats. Eise 489 had de eer 
zijn oude baas dit ritje te mogen 
bezorgen. 
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Een inkijkje in het 

wel en wee van een 

studieclub

B
innen de fokferiening 
it Fryske Hynder zijn 
al geruime tijd enkele 
studieclubs actief. Omdat 

er nog steeds (nieuwe) leden 
deelnemer wilden worden van 
een studieclub heeft Tjitze 
Bouma het voortouw genomen  
een nieuwe studieclub op te 
richten. De animo bleek zo 
groot te zijn, waardoor er begin 
2021 zelfs twee studieclubs 
opgericht konden worden; 
studieclub 5 en studieclub 6.

Deze diversiteit in interesse 

qua gebruiksdoel levert mooie 

discussies op.
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Studieclub 5
Dit is een enthousiaste club 
met fokkers, gebruikers en 
liefhebbers van het Friese paard, 
waarbij sommige leden wat 
meer geïnteresseerd zijn in het 
gebruik en de sport en andere 
weer wat meer interesse hebben 
voor de fokkerij en keuringen. 
Deze diversiteit in interesse 
qua gebruiksdoel levert mooie 
discussies op.
Helaas gooide ook hier Corona 
enigszins roet in het eten en 
was het door de verschillende 
lockdowns moeilijk om 
bijeenkomsten te plannen en te 
houden. Gelukkig is er wel een 
whatsappgroep aangemaakt 

Tekst: Hans Boersma * Foto: Johanna Faber
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waardoor leuke gebeurtenissen, zoals geboortes 
van veulens en andere wetenswaardigheden wel 
gedeeld kunnen worden. 

Bekende merrie 
De start van studieclub 5 heeft in mei 2021 
plaatsgevonden bij Maartje Vriend in Mirns. 
Hier woont ze samen met haar partner Gerard 
Samplonius en kinderen op een prachtig plekje met 
aan de voorkant van de boerderij uitzicht op het 
IJsselmeer en aan de achterkant de Gaasterlandse 
bossen. Maartje en Gerard hebben een behoorlijk 
aantal paarden en veulens. Eén van deze paarden 
is de bekende merrie Wietske Kroon AAA (Tsjalle x 
Mewes), zie foto boven. Wietske was de kampioen 
van de centrale keuring in 2018. Op deze avond 
hebben we de aanwezige veulens één voor één in de 
bak bekeken en besproken. Ook hebben we enkele 
“oudere” paarden bekeken en ook KWPN veulen.

ABFP-topper
De tweede bijeenkomst was bij Tjitze Bouma in 
Wommels. Allereerst hebben we zijn paarden 
bekeken. Zoals bij velen wel bekend is Tjitze een 
grote fan van de hengst  Eise 489. In het land liep 
dan ook een 4-jarige stermerrie van Eise x Ulke met 
haar Waander hengstveulen. Natuurlijk werden de 
paarden kritisch bekeken waarbij de luxe van het 
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veulen opviel en het harde en droge beenwerk van de 
moeder. Tevens liep hierbij ook de grootmoeder van 
het veulen, een 17-jarige Ulke stermerrie met een hele 
beste draf. ook is Tjitze eigenaar van de merrie Dieke 
fan Meren-state ster AAA Eise x Teeuwis (zie foto links). 
Deze merrie was in 2021 de ABFP-topper met 89 punten 
aangespannen. Hierna hebben we met inspecteur 
Sabien Zwaga diverse zaken besproken op het gebied 
van fokkerij zoals verwantschap versus fokwaarden, 
keuringsbeleid en andere zaken waar we vanuit de 
studieclub vragen over hadden. Al met al een zeer 
leerzame avond.

Wordt vervolgt
Zoals gezegd werd het door de lockdowns wat 
moeilijker om in het najaar en winter van 2021/2022 
wat te organiseren maar er is alweer een bijeenkomst 
gepland en we hopen de draad weer op te kunnen 
pakken. 

De paarden worden 

kritisch bekeken
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Leerzaam, gezellig en altijd stof 
tot discussies. Een excursie met je 
studiegroep garandeert je doorgaans 
wel van een dagje ‘paardenpraat’. 
Op zaterdag 2 april 2022 ging 
studiegroep 1, onder leiding van 
Willem de Boer jr. en Janny Bosma een 
dagje op pad in Witmarsum waar de 
fokkerij van de familie Leijendekker 
en Okkema werd bekeken.

Rondje Witmarsum

Tijdens de excursie kregen de studiegroepleden 
enkele kersverse spruiten te zien in de 
buitenbak, maar kon men ook wat opfokpaarden 
bekijken. Het was koud en vooral winderig op 
het open landschap rondom de boerderij op 
Pankoeken, dus een verwarmende borrel ging 
er vervolgens wel in. 

Met koffie en oranjekoek werd de groep 
in de ochtend verwelkomt door Otte en 

dochter Baukje Leijendekker. Ate Leijendekker 
schoof vlot daarna ook aan. Stam 25, daar 
waar het allemaal mee begon voor de familie 
Leijendekker. De aankoop van Heesta en Luwke 
van de Leeuw uit Blaricum. Via Luwkje bouwde 
de familie een bijzonder succesvolle tak op. 



Studiegroep 1  

op pad
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bekeken (zie foto).  Nog steeds hield de frisse 
wind aan en genoot de groep vervolgens in de 
kantine van een warme versnapering verder.  
 
Ook Pieter en Tiety vertelden hoe de fokkerij 
bij hen is begonnen en wat ze met het hele 
gezin allemaal hebben meegemaakt op 
paardengebied. 

Rond lunchtijd vertrok het gezelschap 
richting restaurant/cafetaria Nice Flavour in 
Witmarsum. Op André Ydema na, die moest eerst 
nog even wat verder ‘buorkje’ bij de koeien!  
Na de goed smakende lunch gingen de 
fokkerijgesprekken bij Pieter en Tiety op het 
bedrijf gewoon door.  Ook hier kreeg de groep 
wat veulens te zien en werd de jeugd in de opfok 
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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

LANDBOUW
M

E

C
H

A
N

I
S

A
T
IE
 B

EDRIJVEN

GERLSMA BV 
www.gerlsma.nl

Wergea, Domwier 5 
Melkveebedrijf, stelpboerderij, 
ligboxenstal, melkstal, tanklokaal, 
potstal met werktuigenberging, 
diverse opslagmogelijkheden

 
Minnertsga, De Opfeart 9 
Onderhoudsarme bedrijfswoning 
met verblijfruimte en een moderne 
bedrijfshal.

Hommerts, één perceel grasland 
Perceel weiland ter grootte van 
02.16.75 hectare te Hommerts. 
Grondsoort veen 

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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Veulenkeuring Studiegroepen 

Hallo collega’s studiegroep, 

Het is weer zover; studie groep 1 en 2 organiseren gezamenlijk een veulen keuring. 

Wanneer: vrijdag 29 April 

Waar: Gert  van Dijkhuizen en Margriet Griffioen, straatweg 35, 8535 WG Follega. 

 

De beoordeling is onder leiding van Sabien Zwaga.Het verzoek is om per studie groep 2 

veulens aan te leveren (niet te jong). En we vragen de voorzitters per studiegroep hier toezicht 

op te houden. 

Opgave bij; Willem de Boer 06 53644208.  

We hopen er een interessante en gezellige avond van te maken. Vanaf 19.30 staat de koffie 

klaar en voor elke verdere consumptie vragen we € 1,00. 
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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.
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Winneres FTC berne yn Wytmarsum: Hiltsje B.L. 

Ek dizze winter is in Friesian Talent Cup-edysje hâlden 
foar talintfolle jonge sporthynders. Op tongersdei 
13 jannewaris is de finale ferriden yn Harich. De 
kampioene by de merjes stiet no op stâl by Jelmer 
en Anita Chardon yn Jorwert. Lilian de Waal is de 
amazone fan dizze Nane-dochter. Hiltsje foel neffens 
de sjuery (Dennis Ausma, Kim Jacobi en Loes Corssel) 
op troch har elegante ferskining. Ek it feit dat sy it 
meast op eigen fuotten rûn joech de trochslach by 
de sjuery om har de kampioenskiptitel ta te kennen. 

Hiltsje har bertegrûn leit yn Wytmarsum. De 
65-jierrige Marijke Brandsma-Leijendekker is fokster 
fan de fjouwerjierrige stjermerje Hiltsje B.L. Hiltsje 
komt út kroan preferinte AA-merje Marijke (h: Beart 
411). Dizze 18-jierrige Marijke Amerins is in folle 
suster fan Rinske L (h: Beart 411), de mem fan de 
hynst Gosse 526. “Ik haw ek in hynder út de stam fan 
ús heit krigen. Krekt as myn broers Otto en Ate.  Dit is 
de Beart-dochter Marijke út stam 25”, fertelt Marijke.  

“Under de finale seach ik Hiltsje rinne en fûn ik it 
in prachtich hynder. Jammer dat sy net mear fan 
my is. Mar it is geweldich dat in oar sukses hat mei 
jo fokprodukt”. Troch romtegebrek moast Marijke 
in kar meitsjen en hat hja de merje ôfrûne hjerst 
ferkocht. Fiif hynders fan Marijke steane yn boksen 

oan de Menno Simonstrjitte 17 en der rinne noch in 
pear hynsten op in oar plak. Yn de oare boksen stean 
hynders fan soan Abe en syn freondinne Monique. 
“Myn man hat in akkerboubedriuw en ferbout ûnder 
oare maïs en woartels en gers foar de hynders. Trije 
dagen yn de wike bin ik as kassjêre oan it wurk op 
it Marne College yn Boalsert. Tegearre mei myn man 
roaie wy de gewaaksen. Moarns soarchje ik foar de 
hynders en jûns Abe en Monique”.  

Op de lokaasjekeuring fan Stâl de Mersken begjin 
juny 2021 yn Sigerswâld waard de jonge merje stjer 
ferklearre mei in earste preemje. Abe en Monique 
hawwe de merje taret foar de keuring. Marijke is der 
grutsk op dat sy Hiltsje safier krigen hawwe. 

Neist Beart-dochter Marijke hat ek har 10-jierrige 
dochter Mieke B.L. (h: Thorben 466) in boks yn 
Wytmarsum. Stjer- AA merje Mieke is it earste foaltsje 
dat Marijke Brandsma fokt hat en dy wol se graach 
hâlden. “Tegearre mei Abe sykje ik nei bysûndere 
kombinaasjes mei hynsten by de merjes. Wat oars 
dwaan. Sa hawwe wy Marijke kombinearre mei Nane 
492 (h: Wimer 461), Ulbrân 502 (Reinder 452) en sil de 
merje dit jier ûnder Ulbe 506 (h: Anders 451) komme.  
Mieke is al foal fan Ulbe”. 

Tekst: Anke Noordmans* Foto: Ingrid Truijens
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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
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In 2017 was het Joppe, in 2018 Nane 492, toen 
kwam Sven B, daarna Wende van de Zunne, toen 
een jaartje niets en tot slot in 2022 GPD Ward! 
Een imponerend rijtje overall-kampioenen 
van de Horses2fly indoortuigcompetitie.  
Even was het nog spannend of de 
indoorcompetitie voor Friese tuigpaarden 
deze winterperiode wel door kon gaan. Waren 
de coronaregels voldoende versoepeld? 
Ja, het kon. In Exloo, tijdens het eindexamen 
van het Centraal Onderzoek kon de eerste 
selectiewedstrijd plaatsvinden. En meteen 
zette Jelmer Ketelaar zich op de kaart. We 
kenden hem natuurlijk al als MGPNGP rijder met 
Tsjalle 454 en later met Jehannes 484, maar in 
de tuigsport was hij een debutant. Onder de 
bezielende vleugels van leermester Age Okkema 
ontpopte Jelmer zich vrijwel direct tot een 
geduchte tegenstander in het deelnemersveld. 

“Rijden met lef” kreeg hij als instructie mee. Het 
werkte! Ook  tijdens de tweede selectiewedstrijd 
in Sonnega liep GPD Ward, in eigendom van 
Friesiansforexport uit Sibrandaburen sterk 
en won de Young Riders rubriek (foto boven).  
Tijdens de finale, op de hengstenkeuring in 
Harich leken zenuwen ietwat roet in het eten te 
gooien. Jelmer slaagde er niet in de rubriek voor 
hengsten/ruinen/merries te winnen, maar deed 
dat wel in de Young Riders rubriek. Deze winst 
zorgde uiteindelijk ook voor de eindzege. “Ik 
vond het zeker wel even spannend hoor. En was 
vooral in mijn eerste omloop teveel bezig met 
het willen winnen van de wedstrijd. Ik vergat 
daardoor echt beter te rijden en te focussen 
op Ward. In mijn volgende omloop ging dat 
gelukkig wel goed en mocht ik uiteindelijk 
toch als eerste opstellen. Het was prachtig en 
smaakt zeker naar meer!”, zei Jelmer na afloop.

Nadat Henk Hammers en Sybren Minkema beide al twee keer eerder de Overall-kampioen zijn 
geworden tijdens de Horses2fly indoor tuigcompetitie was het afgelopen winterseizoen de 25-jarige 
Jelmer Ketelaar die er met de hoogste eer vandoor ging. Hij kreeg de inmiddels zevenjarige GPD 
Ward (Ward fan StarKing), een zoon van Thorben 466 tot zijn beschikking. 

Jelmer Ketelaar pakt 

Overall-tuigtitel indoorcompetitie
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Markus 491 Sport 
(Maurits x Onne)

Fonger 478 Sport
(Olgert x Doeke)

Tymen 503  Sport
(Tsjalle x Harmen)

Wardy 509 Sport
(Hette x Goffert)  

Dekstation Gaasterland

www.dekstationgaasterland.nl

 M 06 51 10 66 95    

Dekstation      Keuringsklaar maken       Beleren        IBOP

Menne 496 Sport 

(Norbert x Beart)

Nieuw op ons station:
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Felicitaties voor: 

• Familie de Haan, StarKing BV Spannum 
en familie Age Okkema, Siegerswoude, 
fokkers en eigenaar van de in oktober 2021 
goedgekeurde Mardzen 521

• Hans Boersma en Willemke van der Bij 
en familie Chardon/KCF Farms voor de 
goedkeuring van Alger 522

• Ate Leijendekker, Witmarsum fokker van de 
goedgekeurde Gosse 526

• Familie de Vries, Hindeloopen, fokkers/
eigenaren van de goedgekeurde Herre 524. 
 

Felicitaties voor: 

• Kenna Bakker met Auke fan Hilberalti, Klasse 
M2, kampioen indoor dressuurcompetitie 
(foto rechts)

• Jelmer Ketelaar/Jehannes Bakker, Klasse Z2 
kampioen, indoor dressuurcompetitie met 
MGPNGP Jehannes 484

• Margriet Koopmans-Wiersma, Subtop Lichte 
Tour winnaar, indoor dressuurcompetitie met 
Ide. K.W. 

Felicitaties voor: 

• Lysbeth de Boer-Hettinga, kampioen indoor 
mencompetitie Klasse L met Brecht

• Fia Tubben-van der Stoep, kampioen klasse 
M indoor mencompetitie met Tjeerd van de 
Bijschuur (foto boven)

• Fia Tubben- van der Stoep, kampioen klasse 
M, Noordelijke menkampioenschappen met 
Tjeerd van de Bijschuur

• Koerina Dijkstra, kampioen klasse Z, 
Noordelijke menkampioenschappen met Silke 
Bernou fan ‘e Ies

•  

De redactie probeert in alle zorgvuldigheid alle winnaars van belangrijke gebeurtenissen mee te nemen. Mochten wij onverhoopt toch 
iemand gemist hebben, laat het dan aub weten bij de redactie! 

Felicitaties gaan ook uit naar de vele andere deelnemers die hoog zijn geeïndigd tijdens 
diverse sportmomenten en kampioenschappen de afgelopen periode. Het is fijn te 
vernemen dat onze regio in diverse takken van sport bijzonder sterke combinaties kan 
leveren! 
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ORG. VERENIGING PLAATS DATUM CONTACTPERSOON

Het Friesche Paard Limburg Geldrop zondag 8 mei 2022 Marina Bekx 
HBekx@menhbekxtr

Het Friesche Paard Noord- en Zuid Holland Middenbeemster zondag 8 mei 2022 Marije Francis-Bakker
mcbakker@hotmail.

Het Friesche Paard Twente-Achterhoek Vorden zaterdag 21 mei 2022 Fenneke Dikken 
info@dressuurstalseren.

It Fryske Greidhynder Oosterwolde vrijdag 27 mei 2022 Marcea Wieringa 
Paarden@choosterwolde

Het Friesche Paard Midden Nederland Lunteren zaterdag 4 juni 2022 Cindy Tops 
dressuurnh@gmail.

Het Friesche Paard Zuid-Nederland Bavel zondag 12 juni 2022 M.A. Smits-de Bruyn 
friezendressuur-zn@live

Het Friese Paard Wolvega e.o Gorredijk vrijdag of zaterdag 17/18 juni 2022 Matsje Venema (CH Gorredijk
paarden@chgorredijk.nl

Het Friesche Paard Noord- en Zuid Holland Middenbeemster zondag 19 juni 2022 Marije Francis-Bakker
mcbakker@hotmail.

Het Friesche Paard Limburg Panningen zondag 3 juli 2022 Marina Bekx  
Hbekx@menhbekxtr

Ta It Bihald Garijp/Suamar donderdag 21 juli 2022 Emma Spoelstra 
dressuur@taitbihald.nl

It Fryske Hynder Boazum zaterdag 30 juli 2022 Lysbeth de Boer-Hettinga
chraerderhimruters@hotmail.

Het Friesche Paard Zuid-Nederland Schijndel zondag 31 juli 2022 M.A. Smits-de Bruyn 
friezendressuur-zn@live

It Fryske Hynder Koudum zondag 28 augustus 2022 Tineke de Vries 
tineke@morraruters.nl

FINALE (op uitnodiging) ERMELO ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 NVT
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ompetitie KFPS Dressuur kampioenschap Friesch Paard
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LOCATIE

HBekx@menhbekxtransport.nl
RSC Meulendijks  
Strabrechtseheideweg 6, Geldrop

ancis-Bakker 
er@hotmail.com

Beemster Ruiters 
Nekkerweg 13a, Middenbeemster

o@dressuurstalseren.com
Dressuurstal Seren, 
Schuttestraat 10, Vorden

 
aarden@choosterwolde.nl

Dressuur en Trainingsstal Laura Zwart & Stal Naberink, 
De Knolle 9, Oosterwolde

dressuurnh@gmail.com
De Nieuwe Heuvel B.V. 
Oude Arnhemseweg 101, Lunteren

 Smits-de Bruyn 
friezendressuur-zn@live.nl

Manege De Roosberg, 
Bavelse Hei 9, Bavel

CH Gorredijk) 
paarden@chgorredijk.nl

Evenemententerrein It Goarrefean-Loevestein, 
Parkleane 30, Gorredijk

ancis-Bakker 
er@hotmail.com

Beemster Ruiters 
Nekkerweg 13a, Middenbeemster

Hbekx@menhbekxtransport.nl
Manege De Vosberg  
Ninnesweg 176, Panningen

 
dressuur@taitbihald.nl

Evenemententerrein Sumarreheide  
Joute van der Meerweg 10, Sumar

ysbeth de Boer-Hettinga 
aerderhimruters@hotmail.com

Evenemententerrein Aan De Indyk, 
Yndyk 2, Boazum

 Smits-de Bruyn 
friezendressuur-zn@live.nl

Manege Molenheide 
De Heikampen 7, Schijndel

aruters.nl
LR en PC De Morraruters, 
Tjalke van der Walstraat 29, Koudum

KNHS CENTRUM, 
DE BEEK 125, ERMELO
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PATURA KG • D-63925 Laudenbach • Telefoon +31 625 002917 • Email: info@patura.com

Catalogus gratis
verkrijgbaar

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!


