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“It fryske hynder”
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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 
Frans Smits, Sondel 
Henk Dijkstra, Workum

Bestjoersgearstalling 
Foarsitter: Ferry Wolfswinkel, Vlieland (06-29558384) 
Vice-foarsitter: Erik-Jan Wijnstra, Marssum (06-50216003) 
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 

 

Henk Dijkstra en Johanna Faber 
stonden onlangs model voor de 
KWF Friesian horse kalender als 
ambassadeurs voor het Friese paard 
en de aangespannen sport. Dit 
pareltje is één van de gemaakte foto’s
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Sabien Zwaga houdt zich al voor het derde jaar 
op rij bezig met kalenders voor het goede doel. 
Elke kalender wordt voorzien van bijzonder 
aansprekend fotomateriaal met vooral het 
Friese paard in de hoofdrol. Maar ook diverse 
betrokkenen van het Friese paard dragen hun 
steentje bij aan het slagen van de mooie kalen-
ders. Sabien vertelt er enthousiast over.

kalenders maken 

voor het goede doel

27

Op donderdag 25 en zaterdag 27 augustus 2022 
wordt dit jaar de 70e editie van onze fokdag 
gehouden. Vanaf pagina 15 van dit blad vindt 
u allerlei informatie over de uit te schrijven 
rubrieken van de keuringen, maar ook van het 
gevarieerde middagprogramma.  
LET OP...OPGEVEN KAN TOT 27 JULI A.S.

informatie over de 

fokdagen

15

Op de laatste algemene ledenvergadering van 
april 2022 verliet Hendrik Kuipers het bestuur 
van onze fokvereniging. Zijn opvolger werd Erik-
Jan Wijnstra uit Marssum. Ons redactielid Janny 
Bosma ging bij hem op bezoek voor een kennis-
makingsgesprek.

nieuw bestuurslid 

Erik-Jan Wijnstra

07
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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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spannende wekenspannende weken

Ferry Wolfswinkel, foarsitter

Terwijl er al heel veel mooie 
kampioenen in andere 
fokgebieden te bewonderen 
zijn geweest, zijn de 
voorbereidingen voor onze 
fokdagen in een afrondende 
fase.
Voor ons 70-jarig jubileum 
hebben we in samenwerking 
met het brede bestuur een 
prachtig middagprogramma 
in de steigers staan en 
rekenen op uw deelname.
Er is al heel veel gebeurd, 
maar er moeten aan onze 
kant nog een paar puntjes 
op i gezet worden om er 
op 25 en 27 augustus een 
prachtige fokdag van te 
maken.

De paarden, de 
trainingsstallen of misschien 
u zelf, zetten hun beste 
beentje voor om over een 
maand te schitteren in 
Harich. 
De aanloop naar dé fokdag 
vind ik altijd een heel 
speciale periode.
Je kijkt naar, en geniet 
natuurlijk dagelijks van, 
je eigen fokproduct of 
aankoop, maar die laatste 
maanden komt er dan die 
spanning bij. Groeit ze er 
mooi in? Wordt ze sterker? 
Blijft ze die trainingen leuk 
vinden en vol houden? Kan 
ze tegen de concurrentie op 
en wat vindt de jury ervan? 
Misschien droomt u zelfs wel 
van meer!

En behalve de spanning 
die je zelf ervaart over 
de beoordeling van jouw 
paard, is de fokdag ook hét 
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moment waarop je even bij de 
buurman/buurvrouw over het 
hek kunt kijken. 

Wat hebben ze mee genomen 
en hoe staan ze er voor. En als 
er dan heel even niks in de baan 
is, kun je er altijd nog een goed 
gesprek over hebben. Waar 
fok je mee en vooral waarom? 
Kortom er zijn gezellige maar 
spannende dagen in aantocht 
en daar kijken we volgens mij 
ieder jaar met veel plezier een 
hele zomer naar uit.

En als de keuring dan achter de 
rug is en je buurman kampioen 
is geworden ga je toch 
tevreden naar huis. Volgend 
jaar nog eens proberen of 
hebben we dan nieuwe ijzers 
in het vuur?

Mooi dat er dan na die 
spanning ook het moment van 
ontspannen genieten komt.
Het middagprogramma 
waarbij ons Friese paard in het 

gebruik tot haar recht komt.
Rubrieken voor jong en 
oud, onder het zadel of 
aangespannen, show en 
entertainment.
Er is voor ieder wat wils. 
Het leuke is ook nog dat 
dat middagprogramma 
grotendeels door onze eigen 
leden wordt ingevuld. 
Hierbij nodig ik u uit om de 
rubrieken eens te bekijken 
en alvast te beginnen met 
trainen.

Kortom voor onze 70e fokdag 
hebben we het meeste zelf in 
de hand.
Uiteraard hopen we op mooi 
keuringsweer en vooral 
gezellige dagen met elkaar.
Vergeet u en uw paard niet 
op te geven; digitaal of door 
middel van het in deze editie 
bijgevoegde formulier.

Oant 25 en 27 augustus!

elaar                            elaar                            
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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

(  0 5 1 4  5 3 3  5 2 3 

Lemsterpad 44-8531 AA Lemmer  
www.schadeherstellemmer.nl

P  Grat is  vervangend vervoer 

P  Laagste  eigen r is ico

P  Al l -Risk =  direct  repareren

P  Financiele  afhandel ing

Schade aan auto of bestel-

wagen, wij handelen het 

reparatieproces voor u af.

Inclusief een leenauto, 

expertise & financieel.

ook voor:

ACHMEA GROEP

verzekeringen
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ets. Opzadelruimte, spoelruimtes, voor een 
ieder een eigen zadelkamer. Al les is voor-
handen. Ook de 20 x 40 binnenrijbaan is 
voorzien van een eb en vloed bodem. Har-
riet, Ir is en Britt ri jden fanatiek dressuur. 
Ir is is met haar KWPN gefokte paard van 
Apache geselecteerd voor de NK binnen-
kort in Ermelo in de M2 klasse. Britt ri jdt 
bij  de pony’s en zus Amber vindt al le hand 
en span diensten leuk bij  de paarden maar 
hoeft niet te ri jden. Zi j  heeft een passie 
voor haar schapen en zit  op korfballen en 
schaatsen.

Na jaren van minder trainen door een natte 
buitenbodem ti jdens de herfst/winter 
periode is het besluit genomen om alles 
goed op te knappen. Zo zi jn er voor pen-
sionhouders tien boxen ter beschikking. 
De andere boxen zi jn voor eigen gebruik 
en opfok. Ook de ri jvereniging De Welleru-
iters uit Welsri jp hebben hier weer een fi jn 
onderkomen zodat ook die lessen weer 
door kunnen gaan.

Op de prachtige locatie staat de ouderli-
jke woonboerderij  waar heit Jan en mem 
Gretha in 1986 eigenaar van werden. Erik- 
Jan was toen dertien jaar. Nu wonen Erik- 
Jan, Harriet en hun dochters Iris (19), Am-
ber (16) en Britt (11) er alweer acht jaar. De 
ouders wonen op hetzelfde erf in het huis 
ernaast. Met hun drukke werkzaamheden 
in Stinstra Kozijnen, Koel & Vriesbouw, Fa-
biton mestsilo’s en mesttechniek in Leeu-
warden alsook een betonfabriek in Buiten-
post met ongeveer 74 personeelsleden 
hoef je je al  nooit te vervelen.

Jan Wijnstra komt mij  tegemoet en begroet 
mij  harteli jk met de mededeling dat Erik-
Jan eerst nog even de jongste dochter 
Britt naar school brengt. Harriet en oudste 
dochter Ir is brengen alle paarden alvast 
in het land,  want er wordt druk gebouwd 
aan de nieuwe manege met boxen. Een 
prachtig complex wordt hier neergezet. 
Het geheel is goed over nagedacht en als 
het eenmaal klaar is ontbreekt het aan ni-

Op een woensdagochtend om 

08.30 uur gaat ons redactielid 

Janny Bosma op pad. Er staat 

een gesprekje met ons nieuwe 

fokverenigingsbestuurslid Erik-Jan 

Wijnstra gepland in Marssum.

Tekst: Janny Bosma* Foto: familie Wijnstra

Nieuw be s t uur s l idErik-Jan Wijnstra
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Naast ons Agrarische werkzaamheden hebben wij ons nu ook 

gespecialiseerd in het maken van: 

 

✔ Paardenbakken 

✔ Walbeschoeiing 

✔ Tuinaanleg 

✔ Erfverharding 

✔ Sleufsilo’s 
 

Tevens kunt u bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte sleufsilo 

wanden en het inruilen van uw oude sleufsilo’s. 

 

Ook voor verhuur van kunststof rijplaten, diverse trilplaten, 

stenenknippers en ander klein materiaal.  

 

Vraag vrijblijvend naar meer informatie.  

R. de Jong 0645132215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hoveniersbedrijfnatuurlijk.nl

Harlingen 

Tel: 06 41 510 465 

Tel: 06-43 011 058

Ontwerp   Aanleg   Onderhoud   Bestrating   Vlonder   Renovatie

Onderlinge Paardenverzekering
Wymbritseradeel, Sneek e.o.

www.paardzeker.nl

Wij verzekeren graag uw kost-
baar bezit.

Wist u dat wij gemiddeld 30%
goedkoper dan vergelijkbare
paardenverzekeringen zijn?

Vraag onze taxateurs naar on-
ze scherpe premies.

Informeer ook naar onze
drachtigheidsverzekering te-
gen zeer gunstige condities.

Persoonlijk
Deskundig

Klantvriendelijk
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De familie doet al les samen en delen dan 
ook dezelfde passie voor de paarden en 
voor de fokkerij  met de Fryske hynders uit 
stam 65, waar heit Jan in begin 1991 met 
de bij  de ons allen bekende Yme Wiersma 
uit Ni j land gekochte driejarige Oepke 266 
x Lammert 260 Stermerrie Puck. Dit  bleek 
geli jk een schot in de roos want ze fokten 
uit haar maar l iefst 10 sternakomelingen 
waarvan één inmiddels Ster Preferent ge-
worden is. Puck is dus dubbel Preferent en 
tevens Kroonjuweel!  De stalnaam van de 
Wijnstra hynders werd ‘fan Fj i ldhûs’  . Ook 
zi jn er twee hengsten net niet naar het 
Centraal Onderzoek gegaan maar kregen wel 
een dekvergunning in Zuid Afrika voor de 
Beart 411-hengst Marco fan Fj i ldhûs en voor 
de Dries 421-hengst Maurits fan Fj i ldhûs in 
Polen. Helaas is Maurits fan Fj i ldhûs daar al 
snel overleden.

Nog alti jd hebben ze alleen fan Fj i ldhûs mer-
ries waar mee gefokt wordt. Het hele gezin 
doet mee in de hengstenkeuze’s voor de vi jf 
stermerries, waarvan dochter Ir is er ook 
twee onder het zadel ri jdt om ze naar het 
sportpredicaat te brengen. Zo wordt er een 
mooie l i jn verder opgebouwd. Dit  jaar zi jn 
er veulens van Matthys 504 x Ulke 338, Teun 
505 x Dries 421 en Epke 474 x Tsjerk 328. 
Helaas is een jonge Tiede 501 na twee weken 
overleden. Dit  jaar zi jn de dames al  aan het 
trainen om zelf de veulens voor te brengen 
op de keuring .

Voor 2023 is er gekozen voor Fryso 518 x 
Maurits 437, Tiede 501 x Dries 421, Ulbrân 
502 x Markus 491, Matthys 504 x Ulke 338 en 
waarschijnl i jk Omer 493 x Tsjerk 328.

Het is ook de passie voor het Fryske hynder 
dat Erik-Jan niet lang hoefde na te denken 
vorig jaar toen Hindrik Kuipers vanuit het 
bestuur van de fokvereniging It  Fryske Hyn-
der hem vroeg of hij  er iets voor voelt om  
het bestuur aan te vullen. Erik- Jan zei : “Dat 
komt op een goed moment want ik ben net 
gestopt als voorzitter bij  de Omnivereniging 
SF Deinum. Daar was gezamenli jk een nieu-
wsportcomplex gebouwd voor de diverse 
sporten. Sinds 1999 was Erik-Jan daar actief 
in deze functie”.

Door in het bestuur te zitten en de fokda-
gen mee te organiseren word de kennis 
steeds groter en ontmoet je ook vele fok-
kers. De studiegroep 1 wordt binnenkort ook 
bezocht. Je bent nooit uitgeleerd en uit-
gekeken. Het antwoord was dus een volmon-
dig ja om in het bestuur deel te nemen. Nu 
zi jn de voorbereidingen voor de fokdagen 
al  in volle gang dus het brainstormen voor 
leuke shows maar ook het aantrekken van 
sponsoren enzovoort is al  actief begonnen. 
Erik-Jan veel plezier in het bestuur van Fokv-
erieniging It  Fryske Hynder. Bedankt voor de 
mooie rondleiding en Iris succes op de NK te 
Ermelo!
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www.equifirst.eu

Een nog completer assortiment 

met voor elke discipline, levensfase 

of specifieke behoefte het perfecte product!
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M.k.a.: Anke Oosterbaan, Leonie 
Osinga, Ate Leijendekker, Sabien 
Zwaga, Fam. Frölich, Lammert 
de Boer, Klaas Hoekstra, Jelte 
Eppinga,  Jelle & Mechteld van de 
Kooi, Margriet Griffioen en Gert 
Dijkhuizen.

Welkom en Opening:
Welkom door onze voorzitter 
Ferry Wolfswinkel. Speciaal 
welkom onze ereleden Frans 
Smits, Henk Dijkstra en Wendy 
van der Veen (spreekster De 
Friesian Talent Cup). Ook van harte 
welkom De MerkeCommissie en 
Blauwhuisters. 
We staan stil bij het overlijden van 
onze erelid Wybren Jorritsma. 
Tevens staan we stil bij het te 
vroege overlijden van Peter 
Chardon, vader van Jelmer 
Chardon. 
Ook vraagt onze voorzitter om 
kort stil te staan bij het onheil 
dat onze lid Hans Boersma. Hij is 
momenteel aan het herstellen in 
Beetsterzwaag. 

Mededelingen en ingekomen 
stukken:
Brief van de heer Wybe Rypma 
(Blauwhuis) n.a.v. de ALV van 
november 2021 en een petitie 
met 48 handtekeningen. Beide 
zullen worden behandeld bij punt 
7 van de agenda, het vertrek uit 
Blauwhuis. 
- Notulen ALV 2021. De 
aanwezige leden hebben hier 
geen aanmerkingen op. 

Financieel jaarverslag over 2021:
Penningmeester Tineke de Haan 
licht het financieel jaarverslag 
toe over het boekjaar 2021. Ze 
meldt dat we momenteel 390 
leden hebben. De Fokferiening 
genereert inkomsten uit: 
contributie, sponsoring en 
advertenties. In 2021 was er 
ook de sponsoractie van De 
Rabobank. Uitgaven zijn er in 2021 

o.a geweest voor: de Fokdagen, 
extra kosten door Corona op de 
Fokdagen, Meidielingsbleden 
de ALV. Doordat we in 2021 te 
maken hadden met Corona zijn 
er bepaalde evenementen niet 
doorgegaan zoals clinics en de 
feestavond. 
De kascommissie (Herman Bos en 
Henk Ebbinge) brengt een positief 
verslag uit. De kascommissie 
adviseert de Ledenvergadering 
dan ook het bestuur decharge 
te verlenen voor het in 2021 
gevoerde financiële beleid. 

Samenstelling kascommissie: 
Herman Bos neemt dit jaar 
afscheid van de kascommissie. Als 
nieuw reserve kascommissielid 
wordt Jentsje de Groot 
benoemd. De samenstelling van 
de kascommissie voor de ALV 
van 2022 is dan als volgt: Henk 
Ebbinge en Anke Oosterbaan 
(Jentsje de Groot als reserve).

Begroting 2022:
Penningmeester Tineke de Haan 
licht de begroting toe. Er zijn 
verder geen vragen over de 
begroting. 
Frans Smits informeert naar het 

totale bank/kas saldo van de 
vereniging per 31 december 
2021. 

Jaarverslag over 2021:
Het jaarverslag over 2021 
is gepubliceerd in het 
Meidielingsblêd. Het is 
samengesteld door de 
secretaris Joke Heida. In het 
jaarverslag staat vermeld dat 
er op 13 november zes Friese 
hengsten een dekvergunning 
hebben gekregen. Vier van 
deze hengsten zijn gefokt door 
leden van onze Fokvereniging. 
Deze fokkers werden op de 
vergadering door de voorzitter 
in het zonnetje gezet met een 
mooie bos bloemen. 

Bestuurszaken:
Ferry Wolfswinkel richt het woord 
tot Hindrik Kuiper. Hij is van 2021 
tot heden vicevoorzitter van het 
bestuur geweest. Hindrik wordt 
met een aardewerk wandbord en 
bloemen bedankt voor zijn zeer 
gewaardeerde jarenlange inzet 
en wordt met applaus beloond 
door de aanwezigen. 
Voor de functie van vicevoorzitter 
heeft het bestuur Erik-Jan 

Notulen Algemene Ledenvergadering van  
Fokferiening It Fryske Hynder

Gehouden op 28 april 2022 in de Freonskip te Blauwhuis

MEIDIELINGSBLÊD
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Welkoop

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

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.

MEIDIELINGSBLÊD
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Wijnstra voorgedragen. Er hebben 
zich geen tegenkandidaten 
gemeld, waardoor Erik-Jan wordt 
verkozen tot vicevoorzitter. 

Commissies:
De contactcommissie:
Zij doen veel werk op de 
achtergrond binnen onze 
vereniging. Ze helpen met de 
fokdagen en het benaderen 
van sponsors, het organiseren 
winteractiviteiten en de 
feestavond. Ze worden door de 
voorzitter bedankt voor hun 
inzet. 

De redactie van It Meidielingsblêd:
Onder leiding van 
hoofdredacteur Johanna Faber 
wordt er jaarlijks 3x een prachtig 
Meidielingsblêd uitgebracht. De 
mederedactieleden zijn: Anke 
Noordmans, Christina Dijkstra en 
Janny Dijkstra. Ze worden door de 
voorzitter in het zonnetje gezet.

 Vertrek uit Blauwhuis:
Roelof Bos komt met een 
toelichting op de besluitvorming. 
Namens de Merke Commissie 
neemt Wiebe Rypma het woord 
met een betoog over het succes 
van de Fokdei. De gewone man 
weet het fokdagterrein te 
vinden. Mede door de goede 
samenwerking met de Merke 
Commissie is de Fokdei Blauwhûs 
een succes geworden. 
De heer Nieboer: er is bijna 50 
jaar op gras gekeurd, waarom nu 
beide dagen op zand. Je zou deze 
beslissing iets meer tijd kunnen 
geven. 

Rondvraag:
Cees Boonstra: de veulenbanen 
waren op gras (Fokdei 2021), dit 
was niet optimaal. 
Dit jaar worden alle paarden, 
dus ook de veulens gekeurd op 
zandbodem. 
Tjalling Brouwer als 

vicevoorzitters van de Merke 
Commissie neemt hij het woord. 
Namens de gemeenschap 
van Blauwhuis vinden ze het 
heel spijtig dat de Fokdei uit 
Blauwhuis vertrekt. Vanaf de 
jaren 50 is Blauwhuis gastheer 
geweest voor De Fokferiening. 
Hou de vereniging levend met de 
mensen aan de onderkant van de 
vereniging, deze mensen dragen 
de vereniging. Veel succes en 
wijsheid toegewenst. 
De voorzitter bedankt Blauwhuis 
en de Merke Commissie voor de 
fijne samenwerking. 
Na de pauze is er een presentatie 
van Wendy van der Veen over 
de Jonge Friese Paarden in De 
Friesian Talent Cup. Dit is dé 
competitie voor driejarige Friese 
paarden met dressuuraanleg. 
Wat is het belang hiervan voor de 
fokkerij. 
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Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. 
Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. 
We hebben alles in huis wat mensen nodig hebben 
om te genieten van hun tuin & dier. Een breed 
assortiment, deskundig advies en service die nét 
een stapje verder gaat. En altijd met een glimlach. Al 
onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. 
En dat zie je!

Openingstijden

Maandag:  09.00 - 18.00 uur

Dinsdag:  09.00 - 18.00 uur

Woensdag:  09.00 - 18.00 uur 

Donderdag:  09.00 - 18.00 uur

Vrijdag:  09.00 - 20.00 uur 

Zaterdag:  09.00 - 17.00 uur

Zondag:  Gesloten

We l ko op  Kou du m 

O n d e r we g  1 ,  8 7 2 3  E L   KOU DUM 
 

0 5 1 4  -  5 2 2 7 0 0

Dé verhuurspecial ist van het Noorden voor bouwmachines
en gereedschap. Daarnaast kun je een beroep doen op
onze special ismen: Steigerbouw, Liftenbouw, Bouwplaats-
inrichting, Toiletservice en Klimaatbeheer. 

Je kan aan de slag!

Huur met gemak

Het juiste materieel &
deskundige service



NIEUWE LEDEN VAN ONZE FOKVERENIGING

• R. Atsma, Sondel

• N. den Hollander, Tjerkwerd

• A. Koopmans, Wjelsryp

• M. & C. Faber, Woudsend

• J. Hoitema, Itens

• M. de Vries-Brouwer, Hindeloopen
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De fokdagen binne dit jier op tongersei 25 en sneon 27 augustus 2022.  
It MIDDEISPROGRAM fan ûs fokdei hat de folgjende rubrieken 

•  Iepening mei Henk Dijkstra en Gryt Wiersma in de seas. Gryt sjongt har bekende liet.
• Combinatie iepening mei in dressuurshow under lieding fan Susan Wind.
•  Bestgeand rydhynder merjes mei ekstra priis foar beste rider ûnder de 17 jier ( jongerein)
•  Showrubriek inkel- of dûbbelspan foar de boerewein. Mei priis foar it moaiste gehiel
•  Neiteam fan Dedmer 519
•  Jeugdrubryk túgjen oant 16 jier under begelieding mei priis foar de beste rider
•  Bestgeand rydhynder hynsten /rûnen mei ekstra priis foar beste rider ûnder de 17 jier
•  Inkelspan túgjen foar de fjouwertsjillige wein. Iepen klasse (sûnder startpas)
•  Neiteam fan Beant 517
•  Inkelspan túgjen foar de fjouwertsjillige wein mei konkourshynders (foar startpashâlders)
•  Túgjen ûnder it seal
• Show fan de Fryske Quadrille
• Ôfslûting

It stiet noch net fêst oft dit ek de folgorde fan de middei wurde sil.

Oanjeftes foar dizze rubrieken kin nei info@fryskehynder.eu 
In oanjefteformulier stiet op side 21 fan dit Meidielingsblêd

MEIDIELINGSBLÊD

MIDDEISPROGRAM FOKDEI
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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 ! 

 

VOOR EEN MACHTIGE JCB

Joure   (0513) 41 71 31

www.martienvisser.nl
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Koudum,  juli 2022 

 

Geachte leden 

 

Hierbij ontvangt u de informatie over onze 70ste fokdag op donderdag 25 augustus en zaterdag 27 augustus. 

U wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze keuring. Komt u met uw veulen(s) of paard(en) 

naar de keuring dan willen we u verzoeken onderstaande informatie aandachtig door te nemen. De 

informatie is van belang voor een goed verloop van de aangifte en de fokdag. 

 

De beide fokdagen worden gehouden in Harich, Wyldemerkwei 1 8571 GC  Harich.  

 

De veulens en paarden kunnen op twee manieren worden aangemeld; 

 

Digitaal aanmelden via www.kfps.nl via de link leden. (voorkeur) 

Het aanmelden van een paard/veulen gaat als volgt in z’n werk: 

In het menu ‘LOGIN’ kan ingelogd worden op de website, met het lidnummer en de door het KFPS verstrekte 

inlogcode 

STAP 1: MIJN KFPS 

STAP 2: MIJN ADMINISTRATIE    >MIJN Keuringen 

STAP 3: PAARD AANMELDEN KEURING 

Op het scherm verschijnt een lijst van alle op naam van het betreffende lid geregistreerde paarden. 

Vervolgens moeten alle velden worden ingevuld.  

In het menu ‘KEURINGEN’ bij het item ‘STARTLIJSTEN & UITSLAGEN’ kunt u controleren of het paard voor de 

juiste keuring is aangemeld. 

Niet-leden van Fokferiening It Fryske Hynder kunnen ook veulen(s)/paard(en) laten keuren. De kosten zijn 

€ 25,00 per paard. Dit bedrag moet voor aanvang van de keuring betaald zijn bij het secretariaat. 

 

Schriftelijk door het ingevulde aanmeldformulier(en) te sturen naar: 
Fokfer. It Fryske Hynder, Joke Heida, Poel 1, 8723 BX Koudum. Email: info@itfryskehynder.eu 

Om op de keuringen de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft het KFPS besloten dat men bij 

aangifte van de paarden voor de keuring een éénmalige machtiging zal moeten invullen. U dient per paard 

een aparte machtiging in te vullen. 

Let op: Het is niet toegestaan om enters op hoefbeslag ter keuring aan te bieden. Wilt u tijdens de fokdag in 

ieder geval letten op: 

De stamboekpapieren (m.u.v. de veulens), voor alle rubrieken, vooraf inleveren bij het secretariaat. 

Inenting van de paarden tegen influenza is verplicht en moet worden aangetoond. De laatste vaccinatie 

moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaatsgevonden. 

Na paspoortcontrole op inenting ontvangt u de hoofdstelnummers. Alle hoofdstelnummers moeten na 

afloop terug worden gebracht. Bij ieder niet ingeleverde nummer wordt € 10,- in rekening gebracht. 

Geboortebevestiging (blauwe papier) van het veulen na het keuren inleveren bij de chipploeg. 

 

Keuringsgeld en afmelden van een paard 
Indien u uw paard afmeldt voor de keuring, bent u het KFPS wel keuringsgeld verschuldigd. 

Het betreft alle afmeldingen die gedaan worden in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum en natuurlijk 

de afmeldingen op de keuringsdag zelf. Kunt u echter binnen twee werkdagen na de keuring een geldige 

dierenartsverklaring overleggen aan het stamboekkantoor, dan zal geen keuringsgeld in rekening worden 

gebracht. Voor de afmeldingen zonder geldige (en tijdig ingeleverde) dierenartsverklaring, zal het 

keuringsgeld in rekening worden gebracht. 
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Gebruiksrubrieken Pavo Fryso bokaal tuigen  & Pavo Fryso bokaal dressuur  
• De selectiewedstrijd Jonge Friese Paarden met Tuigaanleg wordt gehouden op vrijdag 16 

september tijdens de CK sportavond in de Manege Gaasterland te Harich.  

• De wedstrijd Jonge Friese paarden met dressuuraanleg wordt dit jaar wederom op de 

zondag na de fokdag georganiseerd i.s.m. HSF De Morraruters en zal daar ook op de terreinen 

verreden worden. 

 

De aangifteformulieren vindt u op de website www.kfps.nl .  

Het reglement eveneens te vinden op de website (Reglementenrichtlijnen/Uitvoeringsbepalingen) 

 

 Rubrieken 
Donderdag 

Rubrieken 
Zaterdag 

Hengstveulens 1A 1 

Merrieveulens 2A 2 

Entermerries n.v.t. 3 

Twentermerries n.v.t. 4 

Opname 4-jarige en oudere veulenboekmerries 5A 5 

Driejarige veulenboekmerries 6A 6 

4-jarige en oudere stamboekmerries 7A 7 

4, 5- en 6-jarige stermerries 8A 8 

7-jarige en oudere stermerries 9A 9 

Premiekeuring voor kroonmerries n.v.t. 10 

Premiekeuring voor modelmerries n.v.t. 11 

Driejarige en oudere veulenboekruinen 12A 12 

4-jarige en oudere stamboekruinen 13A 13 

4-jarige en oudere sterruinen 14A 14 

Eervolle vermelding rubriek preferente merries n.v.t. 15 

 

De inschrijving sluit definitief op 27-07-2022. In verband met het tijdig samenstellen van de catalogus 

kunnen aangiften of wijzigingen, die na deze datum binnenkomen, niet meer worden geaccepteerd.  

 

Bijschrijvingen zijn dit jaar niet mogelijk! 

Uiterlijk vrijdag 29 juli 2022 zullen de voor de betreffende fokdag aangemelde paarden weergegeven 

worden op de KFPS-website (onder “keuringen” en vervolgens “startlijsten & uitslagen”). Het is de 

verantwoordelijkheid van de inzender, om te controleren of een aanmelding is verwerkt. In het geval 

dat een aanmelding niet, of niet correct mocht zijn verwerkt, moet dit uiterlijk zondag 31 juli bij het 

secretariaat van de fokvereniging gemeld zijn. 

 

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren. Mochten er toch dingen niet duidelijk zijn, dan kunt u 

daarover altijd contact met ons opnemen.  

 

Met een vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Fokferiening It Fryske Hynder,   

 

Joke Heida,  

Secretaresse.  

Poel 1, 8723 BX  Koudum 

Tel. 06-10740315 

info@itfryskehynder.eu  

http://www.itfryskehynder.eu/ 
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AANGIFTEFORMULIER     70 e  FOKDAG It  Fryske  Hynder 2022  
Graag formulier volledig invullen en vooral het registratienummer van het paard! 

        Donderdag 25 augustus Zaterdag 27 augustus (aankruisen voorkeur) 

Eén formulier per paard gebruiken! 

Ook dit keuringsseizoen kunnen veulens en paarden digitaal via de KFPS-

website (www.kfps.nl) aangemeld worden voor de fokdag. KFPS-leden kunnen 

alleen paarden aanmelden die op hun naam zijn geregistreerd. 

Het aanmelden van een paard/veulen gaat als volgt in z’n werk: 

In het menu ‘LOGIN’ kan ingelogd worden op de website, met het lidnummer 

en de door het KFPS verstrekte inlogcode 

STAP 1: MIJN KFPS 

STAP 2: MIJN ADMINISTRATIE  

STAP 3: PAARD AANMELDEN KEURING 

Op het scherm verschijnt een lijst van alle op naam van het betreffende lid geregistreerde paarden. 

Vervolgens moeten alle velden worden ingevuld.  

In het menu ‘KEURINGEN’ bij het item ‘STARTLIJSTEN & UITSLAGEN’ kunt u controleren of het paard voor 

de juiste keuring is aangemeld. 

LET OP!! Aanmeldingen die niet via www.kfps.nl gaan, zijn pas na de sluitingsdatum zichtbaar op de site 

van het KFPS !!  

Naam paard / veulen : ____________________________________________________________  

Reg. nr. paard/veulen* : __________________________________________ (niet het chipnummer) 

Geboortedatum  : ____________________________________________________________  

Te koop : Ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Vader  : ____________________________________________________________  

Moeder (naam en reg.nr) : ____________________________________________________________  

Fokker (naam + woonplaats) : ____________________________________________________________  

* Registratienummer veulen staat linksboven vermeld op het blauwe papier. 

Rubriek nummer  

Eigenaar: (wanneer u recentelijk bent verhuisd graag het oude adres ook vermelden) 

Naam : ____________________________________________________________  

Adres : ____________________________________________________________  

Postcode & Woonplaats : ____________________________________________________________  

Telefoonnummer : ____________________________________________________________  

E-mailadres : ____________________________________________________________  

Eenmalige machtiging   SEPA 

Naam: Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 

Adres: Oprijlaan 1, 9205 BZ  Drachten, Nederland  Incassant ID: NL43ZZZ400012060000 

Kenmerk machtiging: (Uw lidnummer + factuurnummer) 
Naam :  ____________________________________________________________  

Adres :  ____________________________________________________________  

Postcode  & woonplaats :  ____________________________________________________________  

Rekeningnummer (IBAN) :  ____________________________________________________________  

Plaats en datum :  ____________________________________________________________  

Handtekening : ____________________________________________________________  

Indien de machtiging oninbaar blijkt, worden er administratiekosten in rekening gebracht. 
INSCHRIJVINGEN VOOR 27 JULI NAAR:          Bijschrijvingen zijn dit jaar niet mogelijk! 

Joke Heida, Poel 1, 8723 BX Koudum Tel:  06-10740315 E-mail: info@itfryskehynder.eu 

In verband met het tijdig samenstellen van de catalogus kunnen aangiften of wijzigingen die na deze datum binnenko-

men niet meer worden geaccepteerd.  

Uiterlijk vrijdag 29 juli 2022 zullen de voor de betreffende fokdag aangemelde paarden weergegeven worden op de 

KFPS-website (onder “keuringen” en vervolgens “startlijsten & uitslagen”). Het is de verantwoordelijkheid van de 

inzender, om te controleren of een aanmelding is verwerkt. In het geval dat een aanmelding niet, of niet correct mocht 

zijn verwerkt, moet dit uiterlijk zondag 31 juli bij het secretariaat van de fokvereniging gemeld zijn. 

BEIDE KEURINGSDAGEN VINDEN 

DIT JAAR PLAATS IN HARICH  



(

(Uw lidnummer + factuurnummer) 

Indien de machtiging oninbaar blijkt, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

29 juli 2022

DEN 

Oanjefteblêd Middeisprogram 
Fokdei Fokferiening It Fryske Hynder te Harich 2022 

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

Namme fan hynder nr. 1 : ___________________________________ Leeftyd: _____________  

Registraasjenûmer hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Heit fan it hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Eigner fan it hynder nr. 1 : _______________________________________________________  

Adres : _______________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________  

Mobiel nummer : _______________________________________________________  

Rider/Ridster :  __________________________________ Leeftyd: ____________  

                                               (allinne fan tapassing by de jeugd tot 16 jier) 

 

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

Namme fan hynder nr. 2 : ___________________________________ Leeftyd: _____________  

Registraasjenûmer hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Heit fan it hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Eigner fan it hynder nr. 2 : _______________________________________________________  

Adres : _______________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________  

Mobiel nummer : _______________________________________________________  

Rider/Ridster : _______________________________________________________  

Boppesteand hynder docht yn Harich mei oan de folgjende rubriek (oankrûskje graach): 

0 Bestgeand rydhynder, hynsten/rûnen  (mei ekstra priis foar de beste rider ûnder de 17 jier) 

0 Bestgeand rydhynder, merjes  (mei ekstra priis foar de beste rider ûnder de 17 jier) 

0 Jeugdrubryk, túgjen oant 16 jier ûnder begelieding (mei ekstra priis foar de beste rider)   

0 Túgjen ûnder it seal  

0 Inkelspan foar de fjouwertsjillige wein. Iepen klasse (sûnder startpas)  

0 Inkelspan túgjen foar de fjouwertsjillige wein mei konkourshynders (foar startpashâlders) 

0 Showrubriek inkel- /dûbelspan foar de boerewein (mei ekstra priis foar it moaiste gehiel) 

 

Stjoer dit oanjefteblêd foar 27 juli nei:  Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum,  

mail: info@itfryskehynder.eu 
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Tekst: Johanna Faber * Foto’s: Johanna Faber

vaak ook zelf belanghebbende. 
Daar is niets mis mee, maar dat 
zijn wij niet en dat maakt een 
verschil. Wij zijn onafhankelijk en 
werken met zes ambassadeurs 
die ons helpen bij de selectie van 
de veulens. Dit zijn Denise Klap,  
Erwin Spliethof, Marc-Peter Spahn, 
Susan Wind, Willem Houterman 
en Huibert Maurice. Gezamenlijk 
bepalen wij het niveau en dat 
is ons unique selling point. 
Wij selecteren aansprekende 
veulens met een correcte bouw. 
De veulens moeten ook over een 
goede beweging beschikken. Er 
wordt zeker ook naar het papier 

er later ook wel een veiling voor 
oudere paarden, maar voor 2022 
houden we het alleen bij de 
veulens. We zijn serieus en hebben 
beslist de intentie een dergelijke 
veiling voor de langere termijn 
te organiseren. We willen graag 
naam opbouwen, nationaal, maar 
ook internationaal”. 

Onderscheidend
In het verleden zijn er vaker 
veilingen geweest. Wat maakt 
dat de Excel Friesian Auction 
onderscheidend is van andere 
veilingen? “Bij eerder gehouden 
veilingen waren de organisatoren 

“Annelou en ik kennen elkaar 
al van de HAS Hogeschool in 
Den Bosch. Annelou is na de 
opleiding in de veilingen aan de 
slag gegaan en onder andere 
betrokken bij de Nationale Elite 
Veilingen in Borculo en Excellent 
Dressage Sales. Ik ging aan de 
slag bij Academy Bartels en ben 
onlangs  voor mezelf begonnen 
in de evenementenbranche, 
met name op het gebied van 
dieren en hippische events. 
Annelou en ik zijn beide 
liefhebbers van het paard en 
rijden zelf ook beide”, zegt 
Mirella van Leeuwen. “Toen ik 
afgelopen najaar voor mezelf 
begon en daar over sprak met 
Annelou werden voorzichtig 
de ideeën geboren voor een 
samenwerking. We hebben 
beide een groot netwerk en zijn 
onafhankelijk en objectief. We 
besloten de stoute schoenen 
aan te trekken en ervoor te 
gaan”.

Het idee
“We willen een platform 
ontwikkelen waar kopers 
en verkopers van Friese 
veulens elkaar kunnen vinden. 
Kwaliteit, transparantie en 
service staan voorop bij ons. 
De insteek is het organiseren 
van een veulenveiling voor 
Friese paarden. Mogelijk volgt 

Mirella van Leeuwen en Annelou de Man, twee namen die 
hoogstwaarschijnlijk niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Mirella 
van Leeuwen zouden wij in ieder geval kunnen kennen als ledenraadslid 
van het KFPS namens regio Zuid Nederland en bestuurslid van 
fokvereniging Het Friese Paard Zuid Nederland. De beide dames kennen 
elkaar echter al heel veel langer en zijn een samenwerking aangegaan 
wat zich vooralsnog heeft ontpopt tot een vergevorderd initiatief voor 
een vooraanstaande veulenveiling, Excel Friesian Auction.

Excel Friesian Auction
1 september 2022
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1 september
Online veiling

www.ExcelFriesianAuction.com

Goed veulen gefokt?
Geef hem/haar op voor de 
Excel Friesian Auction

/excelfriesianauction

/excel_friesian_auction

Pijlers waar veulens op geselecteerd worden
 

Correcte bouw

Interessante afstamming

Goed bewegingsmechanisme

Maximaal 5% inteelt is vereist en laag verwantschap is een pré

LANDBOUW

M
E

C
H
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A

T
IE

 B
EDRIJVEN

GERLSMA BV 
www.gerlsma.nl

Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward

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

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

Witmarsum, Rijpenderlaan 7 

Ruime kop-hals-rompboerderij. Perfecte locatie voor 

paardenliefhebbers. De authentieke boerderij bevindt 

zich op een perceel van bijna 11.000m2, eigen manege 

met overdekte rijhal.

Easterein, Meilahuzen 1 

Woonboerderij met veel historie, gebouwd in 1824. Veel 

karakteristieke kenmerken. Unieke ligging.  Zeer ges-

chikt voor hobbymatig houden van schapen of paarden.

Minnertsga, De Opfeart 9 

Zeer geschikte woning voor onderneming aan huis. 

Onderhoudsarme bedrijfswoning met verblijfsruimte en 

moderne bedrijfshal.

 

Wergea, Kerkbuurt 4 

Te huur: kantoorpand, centraal gelegen in hartje Wer-

gea. Met eigen parkeergelegenheid. Diverse mogeli-

jkheden voor praktijkruimtes.

Meer info: www.brandsma-og.nl



gekeken en veulens mogen 
maximaal 5% inteelt hebben. We 
zoeken opfokwaardige veulens 
die potentie hebben om later 
hogerop te komen. Is het niet 
in de fokkerij dan wel in de 
sport. Merrieveulens met een 
toekomstperspectief richting 
fokmerrie , opfokwaardige 
hengstveulens of veulens die in 
potentie geschikt zouden zijn 
voor de sport ”. 

Foto-/videodag
Om de geselecteerde veulens 
zo goed mogelijk voor de dag 
te laten komen organiseren 
de dames een speciale foto-/
videodag. “Het is de bedoeling 
dat de veulens op deze dag 
in een rustige omgeving zo 
optimaal mogelijk op de foto 
en film worden gezet. Het 
moet ook voor de fokkers een 
mooie dag worden. De veulens 
kunnen zich dan netjes laten 
zien in stap, draf en galop. Ze 
kunnen naast hun moeder op 
het straatje lopen, ze worden op 
stand op de foto gezet met ook 
videobeelden van 180 graden 
om het beenwerk. Bij het KWPN is 
dat al veel gebruikelijker, bij de 

Friezen wat minder. De veulens 
worden gedurende het traject 
ook twee keer klinisch gekeurd. 
Het gemaakte materiaal van de 
veulens komt begin augustus 
beschikbaar”. 

Online-veiling
De veiling zelf zal plaatsvinden 
op 1 september 2022. Het zal een 
online-veiling zijn. Een bewuste 
keuze. “De coronajaren hebben 
ons veel ervaringen meegegeven. 
Voor het dierenwelzijn is 
het ook goed en je vermijdt 
stresssituaties bij de veulens. 
Bovendien zouden sommige 
veulens tegen die tijd ook al wat 
ouder zijn. Internationaal kunnen 
potentiële kopers zo ook goed 
meedoen. Het is overzichtelijk 
en inzichtelijk. Elke koper dient 
zich te registeren en zo heb je 
ook minder last van ‘emotie-/
impulsaankopen’ verwachten 
wij, en is de aanschaf van een 
veulen ook echt een bewuste 
keuze. We sluiten echter niet uit 
dat we in de toekomst best nog 
wel eens hybride veilingen gaan 
organiseren. Wellicht zal dat dan 
meer gericht op de sport zijn”.

Hopen op uitschieters
Getracht wordt zo’n 20 veulens 
te selecteren, maar kwaliteit 
gaat boven kwantiteit laten de 
dames van de organisatie weten. 
Inmiddels zijn er al een leuk 
aantal veulens geselecteerd. 
“Alle veulens worden gestart op 
€ 4000. We hopen uiteindelijk 
wel enkele uitschieters in het 
gezelschap te hebben welke 
tussen de € 10.000-€ 20.000 
zou kunnen uitkomen, maar 
gemiddeld gezien verwachten we 
rond de € 5000-€ 10.000 te zitten. 
Kopers krijgen voor aanvang 
zoveel mogelijk informatie over 
de veulens en de lijnen waaruit 
ze komen. Daarbij kijken wij 
samen met onze ambassadeurs 
goed naar het papier. We hopen 
in onze selectie toch ook wel 
een stuk of vijf laag verwante 
veulens op te kunnen nemen. We 
denken aan een verwantschap 
lager dan 16,9%. We sluiten 
daarmee ook aan op de doelen 
van het KFPS. Het stamboek heeft 
in haar jaardoelen staan kopers 
en verkopers beter bij elkaar te 
brengen. Onze veiling kan daar 
ook een stukje aan bijdragen”, 
besluit Mirella. 

MEIDIELINGSBLÊD

 
Opgave van 

veulens kan nog 

steeds! 
 

Kijk op  

ExcelFriesianAuction.

com
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Welkoop

VOOR EEN VOLGENDE 

ZAKELIJKE SPRONG...

…DENKEN WIJ

GRAAG MET U MEE!

Countus Joure  /   Mercatorweg 2  /  T (0513) 65 79 90 /  joure@countus.nl  
www.countus.nl

MEIDIELINGSBLÊD
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Foto’s laten maken voor een kalender en 
hiermee geld ophalen voor een goed doel 
is eigenlijk bij Zwaga een beetje ontstaan 
uit een privé-fotoshoot die ze een aantal 
jaren geleden al deed. “De foto’s die toen 
gemaakt zijn straalden precies de sfeer uit 
die ik zo mooi vond. Het ging toen om een 
bloesemfotoshoot met mijn eigen PRE hengst 
en later volgde nog een fotoshoot bij het 
Canadameer. Louwrens Mellema ging toen met 
ons mee. Ik zat in een herstelperiode nadat 
ik kanker heb gehad. Even daarvoor overleed 
mijn vriendin Marga de Wolff, de partner van 
Louwrens Mellema aan kanker. Het was een 
hele heftige periode. Tijdens de fotoshoot 
bij het meer trok Louwrens na een poosje 
spontaan zijn shirt uit en ging met het paard 
het water in. Voor het eerst sinds lange tijd 
zagen we weer een glimlach op zijn gezicht. 
Het was een fijn ontspanningsmoment na een 
voor ons zo moeilijke periode. Het was die dag 
dat voorzichtig het idee geboren werd iets te 
doen met de foto’s. Ik wilde wel een kalender 
laten maken, maar dan wel met vooral 
Friese paarden erop. Het concept voor een 
mannenkalender kreeg voorzichtig vorm”.

Eerste kalender
“Ik wilde wel graag een stijlvolle kalender 
maken en niet persé het Horse & Hunk 
concept. We maakten een website, hadden 
afspraken bij een drukker en mochten bij ’t 
Swarte Paert in Hemrik ons distributiecentrum 
maken. Louwrens, mijn zus Marjon en ik zijn er 
met z’n drieën mee bezig. De eerste kalender 
ging heel erg goed. We kregen van alle kanten 

medewerking en veel van de betrokkenen 
hadden allemaal ook wel een link met Marga. 
Eind november 2021 konden wij een eerste 
cheque van € 22.500 overhandigen aan het 
KWF”.

Powervrouwen
Al heel snel kwam ook het idee voor een 
powervrouwen-kalender. Eentje met een 
aantal vrouwelijke modellen die ook met 
kanker te maken hebben gehad of zelf 
sterk verbonden zijn met het Friese paard. 
De opbrengst van deze kalender gaat naar 
borstkankeronderzoek. Vrijwel het gehele 
bedrag wat wordt opgehaald door de verkoop 
van de kalender kan geschonken worden 
want behalve de drukkosten werkte iedereen 
belangeloos mee aan de projecten. 

Ambassadeurs
Ook een derde kalender is inmiddels volop in 
de maak. Net als de powervrouwenkalender 
wordt dit ook een jaarkalender. Hoofdrollen 
zijn er deze keer voor ‘ambassadeurs’ van het 
Friese paard. Mensen die het ras een warm 
hart toedragen. “Deze keer proberen we het 
ook breder te trekken en ook internationaal 
te gaan. Zo zal Gerard Paagman vanuit Canada 
meewerken, Jenny Veenstra uit België en Chere 
Burger vanuit Zuid-Afrika. Na dit project zal er 
volgend jaar ook nog een ‘Elfstedenkalender’ 
worden gemaakt, maar daar zal mijn zus 
Marjon zich wat meer mee bezig gaan houden. 
In ieder geval is al een beginnetje gemaakt en 
heeft zwemmer Maarten van der Weijden al zijn 
medewerking verleend. 

Sabien Zwaga, u allen wel bekend als KFPS-inspecteur, heeft altijd al 
een passie voor fotografie gehad. Tijd om zelf met een camera op pad 
te gaan heeft ze niet, maar als coördinator van vele fotoshoots voor 
diverse paardenkalenders heeft ze inmiddels wel heel veel ervaring 
opgedaan omtrent fotografie. Tekst: Johanna Faber 

Sab ien  Zwaga :  

“He t  g eef t  on s  zo v ee l  e n er g ie ”

Kalenders maken voor het goede doel
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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. 
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Bijzondere momenten
De verschillende fotoshoots die gemoeid 
gingen met het maken van de kalender 
brachten voor de betrokkenen al vele 
memorabele momenten. Zo stonden ze al 
eens op de middenstip van het Abe Lenstra 
stadion met dekhengst Nane 492, of maakten 
ze foto’s bij de theaterhangar van Soldaat van 
Oranje in Katwijk. Ook stond het team al eens 
met Douwe Bob op De Dam in Amsterdam en 
weer een andere keer waren ze bij de NDSM 
werf met Alwin 469 en Bridget Maasland. “Het 
is echt zo bijzonder dat mensen belangeloos 
tijd willen vrijmaken voor ons project. Vrijwel 
iedereen die meegewerkt heeft, heeft ook al 
íets met (Friese)paarden. 

Overlevingsschuld
De drive voor Zwaga om deze projecten 
op te zetten komen grotendeels voort uit 
‘overlevingsschuld’. “Dat is echt zo’n intens 
gevoel. Vooral in het begin had ik dat heel 
sterk. Waarom mag ik nog wel verder leven 
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en mocht Marga dat niet? Ik wilde zo graag 
iets terug doen en kon dat via deze projecten 
bewerkstelligen. Het werd ook een soort 
therapie en verwerkingsproces. Het gaf 
energie, ik móest dit gewoon doen” zegt ze 
overtuigend. Ook de bereidwilligheid van 
mensen was zo hartverwarmend, dat geeft 
ook energie. Inmiddels werkt Sabien met 
Laura Dijkslag als fotograaf en ook zij doet 
belangeloos mee. “Geen centje opbrengst is 
voor onszelf, ook de gereden kilometers niet” 
geeft Sabien aan die vervolgens laat weten 
dat er ook plannen zijn om ansichtkaarten 
te maken van de vele foto’s die inmiddels 
beschikbaar zijn. “We merken dat we nog wel 
meer willen doen en zien ook dat de making-
off filmpjes van de verschillende fotoshoots 
heel erg goed bekeken worden op social 
media. Dit alles heeft als bijkomend voordeel 
dat het Friese paard op een positieve manier 
onder de aandacht wordt gebracht en nog 
eens extra promotie krijgt”. 



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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Bewoners van “de Windhoeve”
Anne  Wind en  Boude lo t  Hermans

Graag wil ik Boudelot Hermans (36) en Anne Wind (42) aan jullie voorstellen. 

Ze wonen sinds 2020 op een prachtige woonboerderij in Oosterzee. Boudelot 
houdt haar bezig als Office manager, bij een bouwkundig en ingenieurs 
bureau. Anne is zelfstandig ondernemer als financieel consultant. Ze hebben 
samen twee kinderen, Valentijn (6) en Marius (3).

Maar hoe is de liefhebberij voor de Friese 
paarden ontstaan? 
In 2019 waren ze nog wonend in Hilversum. 
Beide hadden ze een drukke baan en was er 
maar weinig ruimte voor ontspanning. Boudelot 
wilde even geen stress ervaren en ging opzoek 
naar een uitdagende hobby. Wat haar altijd 
al leuk leek, was paardrijden. Zo gezegd, zo 

gedaan, Boudelot ging op paardrijles. Haar 
paard voor de 10 lessen was een Fries. Deze 
Fries maakte gelijk indruk op haar, vooral hoe 
lief het paard was. 

Verhuisd
Niet veel later besloot het gezin om te 
verhuizen. Ze wilden weg uit de drukte en 

Tekst: Christina Dijkstra   
Foto: Wilma Reijenga/Johanna Faber
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Welkoop

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

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

Beart 411 sport - prefFoeke 520

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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opzoek naar meer rust. Ze hebben zelfs nog 
getwijfeld over Frankrijk, tot ze de prachtige 
plek in Oosterzee tegen kwamen. Boudelot 
besloot om er te kijken en was opslag verliefd. 
Twee dagen later gingen Boudelot en Anne 
samen kijken. Ook Anne was gelijk overtuigt. 
Eind april 2020 is het gezin verhuist. 

Op ideeën brengen 
De vorige bewoners zijn geen onbekenden, 
namelijk Gert Dijkhuizen en Margriet Griffioen. 
Gert en Margriet zijn in Follega komen wonen, 
een dorp verderop. Al snel werd duidelijk dat er 
een klik was, ze hadden gelijk veel contact. Al 
snel kwam het onderwerp “Friese paarden” aan 
bot. Margriet had dan ook een leuk idee, het 
fokken met de Friese paarden.

Beide rijden 
Begin augustus 2020 stond dan ook het 
eerste paard op stal. Nanke Trude A (Dries 
421 x Olrik 383). Dit is een tienjarige merrie 
en M2 geklasseerd. Voor hen is dit een ideaal 
beginnerspaard, waar ze veel van kunnen leren. 
Zo zette Boudelot haar hobby voort en was ze 
fanatiek aan het rijden. Helaas ging het een 
keer even mis en kwam Boudelot ten val. Ze 
was op haar rug gevallen en kreeg te horen dat 
ze tijdelijk niet mocht rijden. Op dat moment 
zag Anne zijn kans en stapte met nul ervaring 
op Nanke. Dit ging gelijk heel goed en vanaf 
toen groeide zijn passie voor het Friese paard. 
Anne is daarna ook lessen gaan volgen en dit 
allemaal op een Fries.

Veulens kopen
In oktober 2020 hebben ze twee veulens bij 
Gert en Margriet gekocht. Twee interessante 
veulens waar ze hopelijk een goeie basis mee 
hebben voor de fokkerij. Zo kochten ze Maaie-
Blomke fan Wettersicht (Tymen 503 x Beart 
411) en Namke fan Wettersicht (Jouwe 485 x 
Tsjalle 454). Maaie-Blomke komt uit de bekende 
Fjildsicht lijn, met veel preferent bloed 
erachter. Namke komt uit dezelfde stam. Namke 
heeft als halfbroer Gouke fan Wettersicht 
(Mewes 438 x Tsjalle 454) die afgelopen jaar 
heeft meegelopen in de voorrijdagen. 

Stal fan de Windhoeve 
Met enkele paarden op stal, was het tijd 
voor een stalnaam. Anne en Boudelot hebben 
gekozen voor “Stal fan de Windhoeve”. Het 
huis in Oosterzee was voorheen een hoeve en 
werd de “Alnakhoeve” genoemd. Ze vonden 
het een leuk idee, om het iets persoonlijker te 
maken. Wind is de achternaam van Anne en als 
je Windhoeve afkort is de W van wind en H van 
Hermans.

Juffrouw P
Ondertussen zijn de boxen gevuld. Zo hebben 
ze Juffrouw P. (Sipke 450 x Wander 352) 
aangekocht. Deze merrie is gefokt in Amerika 
door de familie v/d Ploeg. Ze heeft ondertussen 
5 nakomelingen wat allemaal hengsten zijn. 
Onder andere de hengst Foppe van H.M.V 
(Markus 491), die was aangewezen voor de 
voorrijdagen. Juffrouw P. komt uit dezelfde lijn 
als de dekhengst Doaitsen 420. Ondertussen 
is Juffrouw P. L1 geklasseerd. Vorig jaar werd 
ze met de Horses2fly sportcompetitie 3e in 
de klasse B samen met amazone Iris Seefat. 
Juffrouw P wordt gespoeld met de hengst 
Fryso 518.

Eerste veulen
Tegelijk kochten ze ook de kroon en sport AA 
merrie, Nanine Ven (Stendert 447 x Lolke 371). 
Deze merrie is een halfzus van de dekhengst 
Tjaarda 483. Nanine heeft vorig jaar haar eerste 
veulen op de Windhoeve gebracht, Sophie 
van de Windhoeve (Jouwe 485). Nanine is nu 
drachtig van Teun 505. 

Kinderen ook betrokken 
Wat hen toch wel heel trots maakt is dat ze 
deze stappen hebben gezet. Dit was onze 
droom en we hebben het gewoon gedaan. 
Super leuk met de kinderen. Ze zijn nog jong, 
maar worden wel overal bij betrokken. We 
zijn hier helemaal blanco ingestapt, zonder 
ervaring. We hebben heel veel aan Gert en 
Margriet te danken, zonder hen was dit niet 
gelukt. 

Hoe ziet de toekomst eruit? 
We dromen groot. Onze droom is om ooit een 
Grand-prix paard te fokken. Het is een hobby, 
dus we blijven dromen. Maar eerst lijkt het 
ons leuk om het proces mee te maken. Van 
veulen tot paard, voor de keuring, beleren, 
wedstrijden en weer verder kunnen fokken.

MEIDIELINGSBLÊD

Juffrouw P. met Iris Seefat
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Alwin 469 • Arent 515 • Auwert 514 
Boet 516 • Epke 474 • Faust 523

 Jouwe 485 • Maurus 441 • Pier 448
  Tiede 501 • Tjebbe 500 • Willem 508

Bartele 472 • Gerben 479 • Haitse 425 
 Ian FB24 • Stendert 447
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• Gerenomeerde EU stal
• Vers- en diepvriessperma

• Keuringsklaar maken
• Beleren en trainen onder 
   het zadel en in het tuig 

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ

Veenstraat 1

6741 EC Lunteren (Gld.)  

Ingang Goorsteeg 25

tel.: 0318-483284  

M: dekstation@denieuweheuvel.com 

www.denieuweheuvel.comJouwe 485 Sport AAA

TOPHENGSTENTOPHENGSTEN
BESCHIKBAAR BIJ DE NIEUWE HEUVELDE NIEUWE HEUVEL
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Gâns kombinaasjes binne wer 
dwaande west om it bêste beentje 
foar te setten op wedstriden. Yn 
dizze wedstriidpraat yn de skynw-
erpers: Sjirk Giliam (fokker fan trije 
wedstriidhynders útbrocht troch 
Pietie van den Berg), Suzanne 
Witteveen mei nij mentalint en 
Arlies Terluin-van der Brug oer har 
ûnderfining op de Fryske kampio-
enskippen. 

Sjirk Giliam, wille en aardigheid 
foarop 
Yn it Heamielwykein fan 24 oant te 
mei 26 juny yn Boalsert kamen trije 
hynders fokt troch Sjirk Giliam (70 
jier) fan Hinnaard yn de baan. Alle 
trije hynders (Idsert, Dauwine en 
Ina) wurde op wedstriid foarsteld 
troch Pietie van den Berg. Oan 
de Monsamabuorren stean sa’n 
14 hynders yn it lân by dizze ear-
dere bargenhâlder. Njoggen jier 
lyn is Sjirk ophâlden mei de bar-
gen. Tweintich jier lyn hat Sjirk syn 
earste fôle kocht. Mei dizze Femke 
hat der ment en sy hat in foaltsje 
krigen. Yn de winter stean der 
jonge hynsten yn de stâl fan Age 
Okkema en Jelmer Chardon. 

Yn de klasse L1 (Boalsert) startte 
Pietie de 4-jierrige stjerrún Idsert 
S.G. (h: Jurre  495), de kombinaasje 
krige 197 punten (3e plak) en 180 
punten. “Idsert haw ik as inter by 
de groep fan Jelmer Chardon yn 
dyn en is mei dizze groep it lân yn 
gongen. Yn de winter kaam der hjir 
wer op stâl. Mei de groep twinters 
mei is Idsert mei kommen nei stal 
Chardon en taret op de earste 
besichtiging. Ik bin der west, doe 
koe dat noch (foar Covid); it wie in 
leuke ûnderfining! Idsert mocht 
nei de twadde besichtiging. Ik 
haw him werom lutsen, hy hoecht 
net fierder”, ferteld Sjirk. Idsert 
hat mei dyn oan de ABFP foar it 
neikommelingen ûndersyk fan 
syn heit. Dernei is Idsert castreert. 
Mei dizze rún ment Sjirk; lessen 

en ritjes mei beheiden bege-
lyks. Fan de menferieniging by 
de Sjaerdema-Liauckemaruiters 
te Frentsjer is Sjirk foarsitter. “In 
leuk groepke minsken”.

Idsert komt út Stjermerje Jelske 
(h: Reinder 452). Dit jier hat Jel-
ske in merjefôle fan Jurre 495 
brocht, dy’t op de lokaasjekeur-
ing by Stal Gaasterland in earste 
preemje krigen hat. In maklike 
rinnend Jurre-dochter mei in 
soad ras en troch it liif stapt nef-
fens de keurende sjuery. “Nei de 
keuring kamen meardere min-
sken op my ôf, ien die in goed 
bod en ik ha har direkt ferkocht. 
Ik kin net alles hâlde”. By de kar 
foar in hynst tinkt Sjirk om it 
verwantschap, it moat in bytsje 
by de merje passe en de oange-
ande hynst moat wat ferbetter-
jen. “It moat wat by elkoar passe. 
Fokken bliuwt gokken”.

“De gearwurking mei Pietie is 
begûn mei it ride fan myn rún Sil 
van Wijzend (h: Norbert 444). Diz-
ze ha ik op in momint ferkocht”. 
No rydt hja twa hynders fan Sjirk 
op wedstriid, neist Idsert ek Ina 

Tekst: Anke Noordmans en Johanna Faber  
Foto: Johanna Faber en Gerbrich Raap

Wedstriidpraat

S.G. (h: Alwin 469). Ek hynders fan 
Pietie stean op stâl op Hinnaard. 
Under oare de 5-jierrige stjermerje 
Dauwine S.G. (h: Jehannes 484), die 
se start yn de klasse L2. Dizze is 
yndie fokt troch Sjirk Giliam, mar 
as fôle troch him ferkocht en fia 
in omwei kocht troch Pietie. De 
kombinaasje hat de heale finale 
fan de Pavo Fryso Bokaal 2021 be-
helle yn Harich. De 4-jierrige Alwin-
dochter Ina S.G. is it tredde hynder. 
Op de lêste dei fan it Heamielkonk-
ours behelle Pietie mei Ina 198 
punten en 190 punten (goed foar 
de tredde priis yn de L1).  Ina har 
namme docht misskyn wol beltsje 
rinkeljen, sy is reserve fôlekampi-
oen op de Sintrale Keuring 2018 
wurden achter Isabel Amarenske 
K. (h: Eise 489).  “Pietie sei dat Ina 
mei in earste preemje as fôle ek 
nei de Sintrale Keuring mocht en 
dat sy der ek hinne moast. Ik wie 
der noch nea west mei in fôle”. Dat 
wie net foar neat, sjoen it resulta-
at. Beide sportmerjes, Dauwine en 
Ina, binne dochters fan de 13-jier-
rige stjermerje Fardau S.G. (h: Jas-
per 366). “Fardau fokt leuk, in aar-
digheid”. 

Pietie van de Berg mei Dauwine S.G.



Verzorgt voor u:

Belastingaangiftes

Fiscale boekhouding

Bedrijfseconomische boekhouding

Loonadministratie

Subsidie-aanvragen etc.

Vraag vrijblijvend informatie:

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



37

MEIDIELINGSBLÊD

Goed mendebút foar Cruijf
Op it heamielkonkours makke de 
6-jierrige Cruijf fan Beabuorren 
syn debút yn de wedstriidbaan. 
De leidsels yn hannen fan Suzanne 
Witteveen út Boalsert. Sneon de 
25ste juny hat de kombinaasje yn 
de klasse B yn de earste proef 189 
punten krigen fan de sjuery, die 
wie goed foar de earste priis. Yn 
de twadde proef stiene der 193 
punten op it protocol (2e plak). 
Suzanne is yn deistig libben in-
structrice, sy jout les yn dressuer, 
springe, mennen en oanpast ride. 
Cruijf is fokt troch har heit Yeb 
Witteveen út stjermerje Lia fan 
Beabourren (h: Wobke 403 Stb 
Sport). Cruijf rint ek wol yn it dûb-
belspan mei syn mem. Snein 10 
july jl. binne Suzanne en Cruijf twa 
kear tredde wurden yn Koudum 
mei 187,5 en 184,5 punten. De 
famylje is tige wiis mei dit jonge 
sporthynder. 

Erik Kuperus en Abe Brandsma 
strieden om it earste plak yn de Z. 
Erik Kuperus behelle yn de earste 
proef 183 punten mei Stal Kuperus 
Neeltsje (h: Maurus 441) de earste 
priis. De twadde proef is wûn 
troch Abe mei Stal Brandsma’s 
Diederik (h: Jehannes 484) mei 
198 punten. 

Arlies har top wykein 
Arlies Terluin- van der Brug hat 
op fersyk har ûnderfining op 
de Fryske Kampioenskippen op 
papier setten. Arlies rydt mei har 
5-jierrige rún Floris (h: Wolfert 
467) yn de klasse B. Floris is fokt 
troch Jehannes van der Brug út 
Hinnaard út stjermerje Eke B (Arjen 
417). 
Arlies ”De twee selectiewedstri-
jden voor de Friese Kampioen-
schappen gingen niet helemaal 
volgens plan. Het rijden ging 
iets minder, maar ik werd alsnog 
geselecteerd. Nu moesten we 
toch echt even goed oefenen en 
hebben extra lessen gereden bij 
Thea Dijkstra op Hennaard. Vri-
jdag 1 juli was het zover de Friese 
kampioenschappen. Ik voelde wat 
spanning die dag, maar mijn doel 
was om een nette proef te rijden 
en voor mezelf tevreden te zijn. De 
proef ging voor mijn gevoel erg 
goed. Het was dan ook een hele 

verassing om te zien dat ik eerste 
stond met 69,6 procent! Wow dit 
was totaal verassend! Maar er 
moesten nog een aantal na mij 
starten dus was het afwachten of 
dit zo bleef. Einde van de ochtend 
stond ik nog steeds eerste, iets 
wat ik totaal niet had verwacht 
dus op naar de finale op zondag. 
Zondag naar Harich afgereisd 
met weer hetzelfde doel; een fijne 
proef rijden. Toch merkte ik dat 
er meer spanning voelde omdat 
ik bij de beste 12 zat. Het rijden 
ging iets minder dan vrijdag maar 
ik was wel tevreden. Daarna is het 
wachten op de einduitslag. En dan 
staat er dat je 2e bent geworden,  
reservekampioen ‘waauuw’! Iets 
wat ik nooit had verwacht, maar 
wat een bijzonder ervaring. 

Floris 
Floris is een gouden aanwinst voor 
mij. Zijn karakter is rustig en lief. 
Hij is niet snel onder de indruk 
van iets. Tijdens het opzadelen op 
wedstrijd zullen de mensen vast 
wel eens denken moet dit paard 
nog presteren, dat zal wel niet veel 
worden. Maar zodra je begint met 
rijden gaat ie aan.

Toekomst 
Mijn doel is vooral genieten van 
alle winsten die wij nu al behalen 
samen. We gaan rustig onder
begeleiding van Thea Dijkstra 
zo door en ik hoop zo langzaam 
steeds hoger en beter te gaan 
scoren in de dressuur. Op naar het 
NK in Ermelo”. 

Arlies Terluin-van der Brug met Floris (Foto: Gerbrich Raap_
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MEIDIELINGSBLÊD

Markus 491 Sport Fonger 478 SportSport  509 Sport
(Hette x Goffert) 

Menne 496 Sport 

Oare priiswinners op het FK 
Yn de klasse wie de 3e priis in de 
klasse L1 foar Arianne Hoekstra 
mei rún Hayco J. fan ’t Zijperland 
(h: Markus 491). L2-Kampioen is 
Thea Dijkstra mei de hynst Harm 
fan de Koldenhool (h: Michiel 442) 
wurden. Christina Dijkstra waard 
mei de merje Fleur O. (h: Marukus 
491) 6e. De klasse Z1 wiene der 
prizen foar: 2e Hennie Roffel mei 
Kop Jansen Jameson (h: Jehannes 
484, stamboeknamme Brend 
Abe van Galingastate), 3e Kenna 
Bakker mei multitalint Auke van 
Hilberalti (h: Jouwe 485) en 4e 
Miranda Venema-Niemarkt mei 
Adam van de Noeste Hoeve (h: 
Tsjalle 454). Wendy Okkema be-
helle de twadde priis mei har Stal 
Okkema’s Willem (h: Michiel 442). 
Wat in moaie prestaasjes! 

Friese tuigpaarden weeer los 
Het tuigpaardenseizoen is zo 
langzamerhand ook goed opge-
start. De nationale wedstrijden, 
daar waar de rjders met de Friese 
sjees en het Friese kostuum in 
actie komen lopen hier en daar 
nog niet helemaal qua deelname, 
behalve wanneer ze een beetje in 
het noorden van het land plaats-
vinden. Wedstrijden waarbij de 
rijders met de concourswagen 
mogen uitkomen, de regionale 
wedstrijden kennen veel meer 
deelnemers. 
 
De KFPS stamboekhengst Rom-
mert 498 van Pieter Okkema kent 
een heel sterk seizoen tot op 
heden. In Lunteren won hij de ru-
briek voor dekhengsten voor de 
concourswagen. Maar met Lieke 
Lueks in het zadel marcheerde de 

negenjarige hengst al meerdere 
malen naar overwinningen in 
rubrieken tuigen onder het zadel. 
Op het nieuwe concours in Sieg-
erswoude, eind juni schreef hij 
daarnaast in handen van trainer 
Albert Lueks de overwinning op 
naam van hengsten in de lange 
lijnen. Ook hier valt met name zijn 
schoudervrijheid en krachtige, 
ruime bewegingen op.

Naar sportpredicaat 
Twee jaar lang konden er vri-
jwel geen sportpredicaten in de 
tuigsport worden gehaald. Een 
aantal rijders zijn dat nu dub-
bel en dwars aan het inhalen. 
Erik Kuperus uit Oudemirdum is 
daar onlangs in geslaagd. Met 
zijn eigen Stal Kuperus Neeltsje 
haalde hij pasgeleden de laatste 
benodigde punten binnen. Ook 
Jelle van der Weide uit Tjerkwerd 
is hard op weg richting het sport-
predicaat voor Maeije- Blomke 
fan Stal Redia. Hij is daar nog een 
paar puntjes van verwijderd. De 
rijder is ambitieus en heeft naast 
het rijden in enkelspan sinds halv-
erwege juni ook zijn debuut als 
tandemrijder gemaakt. Maeije-
Blomke en de merrie Elke DA van 
Domien Andela zijn twee goede 
stabiele factoren voor het lang-
spanrijden. Qua expresseie en 
tuigtalent moeten ze het meestal 
afleggen op de concurrentie 
maar de combinatie komt wel 
probleemlos en enthousiast door 
de baan. 

Lekker bezig 
Friese kraamstal fan de Fiifhoeke, 
van Augustinus Hoekstra kent een 
hele goede start van het seizoen. 
GPD Aron en GPD Ward pakken mo-
menteel behoorlijk vaak de oranje 
rozetten mee. Alleen wanneer 
Sybren Minkema ook meedoet 
(en dat is dit seizoen niet elke 
wedstrijd), dan moeten ze die nog 
vaak voorlaten.

Nieuwe troeven 
De familie Holtrop uit Baaium heb-
ben dit jaar een tweetal nieuwe 
troeven mee. Frijheid fan ‘e 
Stelpdyk maakt zijn eerste meters 
in tweespan en Alphyr Wâldman 
komt uit in de nieuwelingencom-
petitie. 

Jelle van der Weide in tandemaanspanning met Elke DA en 
Maeije-Blomke fan Stal Redia.
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Paardenbox met poort Hooinet

Mobiele installaties met panelen
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