
MEIDIELINGSBLÊD
NOVEMBER 2022    35e jiergong



F
O

T
O

: 
J

O
H

A
N

N
A

 F
A

B
E
R

MEIDIELINGSBLÊD

Fokferiening 

“It fryske hynder”
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Janke L.W. op weg naar de CK-
kampioenstitel

Us fokferiening is oprjochte op 29 jannewaris 1952 yn 
hotel Hanenburg yn Snits

Oprjochters fokferiening 
F.C. Draaijer, Molkwar 
G. Geerlings, Jutryp 
D.P. Groenveld, Jutryp 
J.M. Jansma, Drylts
 
Eareleden 
Frans Smits, Sondel 
Henk Dijkstra, Warkum

Bestjoersgearstalling 
Foarsitter: Ferry Wolfswinkel, Flylân (06-29558384) 
Twadde 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 webstekbehear: 
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 bestjoer kinne jo rjochtsje oan: 
Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum 
Info@itfryskehynder.eu

Adreswizigings of wizigings 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 jiers 

KOLOFON
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De afgelopen periode is er op sportgebied heel 
veel gebeurd. Veel leden hebben in diverse 
takken van sport paarden uitgebracht. Ons 
redactielid Anke Noordmans is in gesprek 
geweest met een tweetal dressuuramazones.

wedstrijdpraat 

dressuur

45

In 2022 hadden we niet echt veel geluk met het 
weer op de Centrale Keuring. Enkele foto’s geven 
dat bijzonder goed weer.  Toch konden we beslist 
genieten van veel kwaliteit op de keuring. Janke 
L.W. werd het nieuwe boegbeeld van de keuring.

Janke L.W. ook  

kampioen op CK

38

Op donderdag 25 augustus en zaterdag 27 
augustus 2022 hielden we dit jaar onze fokdagen 
in Harich. Lees in het verslag hoe het ook 
alweer was en welke toppers er in de spotlights 
kwamen te staan. 

Fokdagen  

It Fryske Hynder
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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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Jubileren onder de zomerzon

Ferry Wolfswinkel, foarsitter

Onze fokdagen op 25 en 27 
augustus stonden in het teken 
van het 70-jarig bestaan van onze  
vereniging ‘It Fryske Hynder” en 
wat een mooi jubileum is het 
geworden.

Het zal ieder nieuw bestuurslid 
wel zo vergaan dat de weken 
voorafgaand aan de fokdagen, 
die gevuld zijn met de nodige 
voorbereidingen, je wel eens 
een slapeloze nacht hebt. Is het 
boekje in orde?  Staat alles er in, op 
de juiste plaats en de juiste tijd?  
Heeft ieder lid een exemplaar 
thuis bezorgd gekregen? Onze 
secretaris Joke Heida heeft dat 
allemaal haarscherp voor de 
geest. Met een tomeloze inzet en 
altijd een goed humeur is zij een 
echte steunpilaar.
Onder leiding van Tineke de Haan 
heeft het brede bestuur alle 
sponsoren weer benaderd en 
verwerkt. Eveneens een flinke 
en verantwoordelijke klus, want 
zonder onze sponsoren kunnen 
we niet. Het alziend oog van 
Obe Mous zag, dat er ondanks 
de nodige veranderingen ten 
opzichte van voorgaande edities, 
niet zoveel meer mis kon gaan. 
Ons nieuwe vice voorzitter Erik 
Jan Wijnstra en ondergetekende 
konden zo de kunst wat afkijken 
en onze bijdrage leveren daar 
waar nodig.
Niet te onderschatten is 
ook de taak van het brede 
bestuur. Iedereen draagt zijn/
haar steentje bij en is er op de 
afgesproken momenten. Top!
Al met al voelt het als een 
mooi team en ervaren we veel 
energie van elkaar. Dat wordt 
onderstreept door te ervaren 
dat het oude bestuur nog 
evenveel betrokkenheid voelt 
en bijspringt daar waar nodig. 
Roelof en Hindrik, bedankt!

Op onze nieuwe locatie konden 
we bijna ieder weertype het 
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hoofd bieden en ook al hoefden 
we ons over de bodem dan 
niet meer druk te maken, toen 
leek het plotseling te warm 
te worden om te keuren op 
de donderdag. In overleg met 
het stamboekkantoor hebben 
we enkele aanpassingen 
doorgevoerd en konden we 
voordat het echt warm werd op 
de donderdagochtend het hele 
programma keuren. 

Op zaterdag staat alles voor 
ons als organisatie onder flinke 
tijdsdruk en moeten we links en 
rechts wat improviseren. Onze 
speaker en erelid Henk Dijkstra 
moet zich in dit geweld staande 
zien te houden. Niet voor niks 
is hij natuurlijk al jaren onze 
vaste speaker en hij heeft ons 
verzekerd dat hij dat, ijs en weder 
dienende, nog heel wat jaren wil 
blijven doen. Wat zouden we ook 
zonder hem moeten!? 

De kwaliteit in de banen was 
van een heel behoorlijke, met 
een prachtig kampioenschap 
bij de veulens, sterke rubrieken 
bij de jeugd, een ruime rubriek 
aanwijzingen bij de 4-6 jarige 
stermerries en een schitterende 
afvaardiging kroonmerries. De 
koninginnerubriek deed ook dit 
jaar haar naam eer aan. Er was 
voor de kampioen bij de drie 
jarigen, voor het eerst, de nu al fel 
begeerde “Echtpear Jorritsma 
Priis’, die uiteindelijk gewonnen 
werd door een kampioene die 
haar weerga niet leek te kennen. 
Zelfs drie weken later tijdens 
de CK waren er weinig die in de 
schaduw van Janke LW konden 
staan. Onze hartelijke felicitaties 
gaan dan ook uit naar de familie 
Ludema in Witmarsum.

Van het middagprogramma heb 
ik misschien nog wel het meest 
genoten. Het officiële gedeelte 
is dan voorbij en dan is er wat 
meer tijd en oog voor elkaar.
Het enthousiasme wat er bij de 
aanmeldingen was, zagen we 
wederom tijdens de rubrieken. 
Het gebruik van ons prachtige 
Friese paard kwam in al die 
rubrieken tot volle bloei.

Zingen in een sjees, een 
professionele dressuurshow, de 
bestgaand rijpaard rubrieken, 
oude tijden die herleven met de 
boerenwagens, de tuigrubrieken 
en niet te vergeten onze jeugd. 
De afsluiting door de Fryske 
Quadrille was, voor ons als 
bestuur, het uitkomen van een 
grote wens.

Een middag om nooit te vergeten 
en een kwaliteit uit ons fokgebied 
om trots op te zijn.

Wij hopen u allemaal weer op 
korte termijn te ontmoeten 
op onze feestavond en tijdens 
de winteractiviteiten. Houd de 
mailbox en social media in gaten!
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KERSTVEILING MARIENHEEM 

(busreis)

Op zaterdag 17 december 2022 gaan we met een bus naar de kerstveiling in 

Marienheem. 

 

* 12.30 uur vertrek vanuit Bolsward, opstap mogelijk in Harich en Spannenburg 

* In Nieuwelande steken we aan bij De Piri Piri (eten en drinken voor eigen rekening) 

* Na bijwonen bezichtiging, veiling, meet & greet en nazit, om 0.00 uur weer terug  

* Kosten 30 euro p.p. (busreis en entree) 

* Opgave voor 1 december bij Yvonne Walinga, via yvonnewalinga74@gmail.com of 

06-27513482...vol = vol
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UITNODIGING FEESTAVOND 

‘IT FRYSKE HYNDER’
Zaterdagavond 10 december 2022 wordt u verwacht in Café-Restaurant  

“De Freonskip” in Blauwhuis. De zaal is open voor ontvangst met koffie, thee en 

gebak vanaf 19.30 uur.

Programma: 

20.00 uur  Presentatie van Sabien Zwaga 

  Zij zal het keuringsseizoen 2022 met ons evalueren 

20.30 uur Pauze en uitreiking van de ‘Kampioens burden’

21.00 uur Cijfers evaluatie keuringen Nederland 2022

21.45 uur Muziek mmv Duo MEN IN BLACK

NET STINNE MAR DER HINNE!!
Noteer ook alvast in uw agenda.... 

Vrijdagavond 10 februari 2023, ALV 2023

Bent u lid van onze fokvereniging en heeft u tijdens de fokdagen in Harich nog geen 
jubileumemmer en stalplaat opgehaald, dan kunt u dat ook nog doen tijdens de 
feestavond. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de feestavond te bezoeken, dan 
kunnen stalplaat en emmer ook afgehaald worden bij Joke Heida (op afspraak).
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Tekst: Anke Noordmans * Foto: Johanna Faber

E A R STE  DEI  FAN 70STE  FOKDEI  ‘ IT  FRY
Ier yn’e moarn begûn de earste 
dei fan it 70ste jubileum fan 
de fokdei, yn Harich. Om’t 
der tropyske temperaturen 
ferwachte waren begûn de 
keuringsdei om healve achten. 
De hynders waarden troch de 
sjuery’s yn trije banen op it sân 
keurd by Manege Gaasterland. 

Hynstefoallen 
Acht kear oranje is der troch 
de sjuery út rikt by de jonge 
hynsten. De earste wie foar 
Verne Krekt in Bytsje Oars (h: 
Wolter 513) fan de famylje Vos út 
Poederoijen. Dizze jonge hynst 
is fokt troch Sabina Feenstra út 
Tsjom út kroanmerje AA Mirthe 
fan ‘e Lange Ekers (h: Pier 448). 
In earste preemje wie der ek 
foar Tjalf v/d Ruygehoeve (Teun 

x Teeuwis) fan de famylje Ruyg 
út Lies en Toan K. (h: Epke 474) 
út stjermerje Olga (h: Bente 412) 
fan de famylje Kruis út Heech. Ek 
oranje foar Ulbrân-soan Ulbe fan 
it Ychtenfean út Tsjalle-dochter 
Fokje fan it Ychtenfean fan 
Andreoli út Echten, Unicum N. (h: 
Dedmer 519) út stamboekmerje 
Hanne N. (h: Nane 492) fan Nota 
út Sint Nyk en Theo fan ’t Sein 
(h: Fonger 478) út stjermerje en 
Olof-dochter Namke F. fan G de 
Vries út Warns. 
Twa jonge hearen hawwe in 
útnoeging krigen foar de 
foallekampioenskeuring op 
sneon: Tjalf en Take. De deftige 
Tjalf Ane Ruijg fan Waadsicht (h: 
Teun 505) út Beart-dochter Silke 
fan Bosksicht is fan foarsitter 
Ferry Wolfswinkel fan Vlieland. Ek 
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Showdame draafde 
mei in soad ôfdruk 

en balans

en Pier Jan Zijsling út Tsjerkwert 
en Tess Fryske Klaproaske B (h: 
Boet 516) fan Janny Bosma-
Dijkstra út Makkum. 

In boppeslach
Earste yn de ring fan de froulju 

foar preemjekeuring fan 
3-jierrige foalleboekmerjes 
wie Jehannes-dochter Janke 
L.W. fan de famylje Ludema út 
Wytmarsum. By it stappen rûn 
Janke yn’t earst op in fjirde en 
lêste plak mar waard troch de 
sjuery doe pleatst nei it earste 
plak. Dizze showdame draafde 
mei in soad ôfdruk en balâns 
troch de baan en waard beleane 
mei in earste preemje. It begjin 
fan har oerwinningstocht; mear 
oer dizze merje en har eigners 
fierder op yn dit blêd
Op it twadde plak stie ek in 
merje die fokt is troch de 
famylje Ludema, de rastypyske 
Jildou L.W. In merje mei in 
soad supporters besteande út 
eigener en bern. Dizze kreas 
bewegende merje is no fan 
Lysbeth de Jong-de Graaf út 
Kûbaard. As foalle hie sy in 
earste preemje en is no stjer 
wurden mei in twadde preemje. 
In tredde preemje wie der foar 
Jeline (h: Alwin 469) út Leffert-
dochter Wilma B. Jeline is fan 
frou Koopmans-Schotanus út 
Wjelsryp. Ek sa’n selde preemje 
wie der foar Omer-dochter 
Lianne Boukje út de Westerein. 

Lyske op kop
Yn de twadde groep 3-jierrige 
merjes wie it kopplak foar Lyske 
fan ‘e Ridderdyk (h: Omer 493). 

TE  F OK D EI  ‘ IT  F RYSKE H YNDER’

in útnoeging foar de lukse Take 
HB (h: Fonger 478) út Norbert-
dochter Bianca-H fan Hoekstra 
út Wâlds’ein.     

Fiif earsten preemjes 
In útnoeging foar de 
foallekampioenskeuring by de 
merjes op sneon wie der foar de 
luxe Tara v. Trainingsstal Dijkstra 
(h: Tymen 503) fan Christina 
Dijkstra út Sint Nyk en ‘showgirl’ 
Veralien G.H. (h: Jehannes 484) 
fan de famylje Nico en Antsje 
Galema-Holtrop út Wommels. 
Ek in earste preemje foar 
Vrouwcke Reza W. fan Harich 
(h: Waander 512) fan de famylje 
Wink út Eala’huzen, Jehannes-
dochter Theara I Fan Rynsk en 
Wille fan Nadia den Hollander 
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In merje mei in romme stap en in moai ‘voorbeen’. 
Lyske is dochter fan Model AAA-merje Silke fan ‘e 
Ridderdyk (h: Eibert 419) fan de famylje Duiven-
Lettinga út Hartwert.  In tredde preemje foar de 
flotte Jetsche van de Westfriezenhof (h: Tsjalle 
454), de langgelijnde Jenthe út ’t Veene (h: Nane 
492), ‘correct gebouwde’ Janna fan é Sûderleane 
(h: Markus 491) en mei trit stappende Jitske fan 
Yndyk B (h: Eise 489).   

Tredde groep 3-jierrigen
Op kop in dizze rubryk mocht Jehannes-dochter 
Lyra van Bungarten mei in twadde preemje rinne. 
Jelske B.L (h: Ulbrân 502) fan Marijke Brandsma-Lei-
jendekker en de rasktypyske Lonneke fan Kippen-
burg (h: tymen 503) fan Hendrik en Martine Eppinga 
krigen in tredde preemje. 

Twa kear read
Yn de rubryk fan 4 jier en âldere foalleboekmerjes 
hawwe twa dames in stjerpredikaat mei in twadde 
preemje krigen. Op kop stie Wylster-dochter 
Geartsje H. fan Elbert Wim Andela út Wjelsryp. Dizze 
merje is fokt troch S.J. Holtrop út Vegelingsoord út 
Wera H. (h: Thomas 327). Yn draf lit se in soad takt en 
balans sjen neffens sjueryfoarsitster Sabien Zwa-
ga. Op it twadde plak stie Ilona Sandra K. (h: Bene 
476) út Wytse-dochter Sandra Amarenske K. fan 
de famylje Kruis, die ‘zich opwaardeert in beweg-
ing’.   In tredde preemje wie der foar de langgeli-

jnde Hiske K.F. (h: Julius 486), fokt troch E. Kooistra 
út Rijperkerk. M & C. Faber út Wâldsein binne no de 
eigners fan de merje. 

Promovering 
De fjouwerjierrige stamboekmerje Iris van de West-
friezenhof (h: Markus 491) promovearre yn har 
rubyk nei stjermerje mei in twadde preemje. De 
sjuery roemde har aktive stap en yn draf it sweefm-
omint, de souplesse en it moaie foarbeen. In tredde 
preemje (en foarriedich stjer) wie foar de heechbe-
nige Iefke Rinske L (h: Date 477) fan Prins en Prins út 
Willemsoord.

Griet en Wobke
By de sân jier en âldere hynders binne twa merjes 
in earste preemje ta dield. De 12-jierrige goed be-
warre Griet fan Dijkmaniastate (h: Beart 411) fan 
Douwe Dijkman út Marssum. It twadde hynder mei 
oranje wie de 7-jierrige mei souplesse rinnende 
Wobke (h: Fonger 478) fan Hendrik Eppinga út Al-
demirdum.  

Stjer foar Jutter
Op tongersdei kamen ek in pear rúnen yn de 
keuringsbaan. De trijejierrige Jutter (h. Wimer 461) 
fan Nina Tuinman út Aldemardum kaam op kop te 
stean. Nina hat Jutter sels fokt út Loltsje. De rún 
liet him best sjen, draafde krêftich en is korrekt yn 
bou. Hy krige de stjer mei in twadde preemje. 
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Tekst en foto’s: Johanna Faber.

Nieuwe koningin van WITMARSUM

Twaalf jaar geleden vierde de 
familie Ludema al een feestje 
toen diens merrie Wilma L.W. 
(v. Gjalt 426) kampioene van 
de fokdag in Blauwhuis werd. 
Jarenlang was zij de Koningin 
van de stal aan de Rijpenerlaan. 
Inmiddels heeft dochter Janke 
L.W. (v. Jehannes 484) deze 
dankbare taak van moeder 
overgenomen en wordt er 
opnieuw feest gevierd in 
Witmarsum.

Geschenken voor alle leden
In 2022 werd het 70-jarig 
bestaan van onze 
fokvereniging gevierd. Voor 

elk lid van de vereniging 
stond op het secretariaat 
een witte emmer met logo 
van de fokvereniging klaar. 
Ook was er voor elk lid een 
fraaie stalplaat beschikbaar. 
De fokdag werd gehouden bij 
manege Gaasterland in Harich 
en had dit jaar niets te klagen 
over het aantal opgaves 
en publieke belangstelling. 
Daar waar sommige andere 
fokverenigingen nog wel wat 
moeite hebben gekregen 
met het aantal deelnemende 
paarden viel dat bij ons nog 
mee. 

Niet te koop
Janke L.W. bleek na een lange 
dag keuren onze fokdag te 
domineren. De Jehannes 484 x 
Gjalt 426 merrie van de familie 

MEIDIELINGSBLÊD
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Ludema kende geen zwak 
moment, behalve misschien 
in de ochtend even een twijfel 
momentje over haar stap. Haar 
draf is subliem en bijzonder 
krachtig. Geen enkel moment 
sprong ze eruit, ze bleef 
maar doorgaan. Tot aan het 
ererondje aan toe! Drie jaar 
geleden stond Janke L.W. al te 
pronken als kampioensveulen 
en sindsdien hebben de 
Ludema’s meermals een bod 
op haar gehad, maar zeggen 
ze: “Wij verkopen ons plezier 
niet” en daarmee was duidelijk 
dat Janke L.W. vooralsnog de 
stallen van Witmarsum niet 
zal verlaten. Hooguit voor een 
bezoekje aan de trainingsstal. 
“Dit is toch uniek. Zoiets maak 
je misschien nooit weer mee” 
zei Ludema na bekendmaking 

van de kampioenstitel. “Janke 
lijkt qua beweging erg op haar 
moeder Wilma L.W.”

Echtpaar Jorritsma-prijs
Na het overlijden van erelid 
Wijbren Jorritsma, eerder dit 
jaar, werd nu een prachtig 
bronzen beeld, in de vorm 
van een dravend paard, 
beschikbaar gesteld voor de 
kampioen bij de driejarigen. De 
prijs krijgt de naam “Echtpaar 
Jorritsma-prijs”. Vronie Asma-
van der Tol en haar man Jopie 
waren aanwezig om deze prijs 
te overhandigen. Vele merries 
deden een gooi naar deze 

prijs. Op de zaterdagkeuring 
konden nog vijf groepen 
driejarigen gekeurd worden 
en daar was beslist sprake van 
kwaliteit. Jeltsje fan Pankoeken 
(Jurre 495 x Beart 411) van Otte 
Leijendekker uit Witmarsum 
was daar eentje van. Ze was 
vroeg in de ochtend de 
eerste die een oranje rozet 
kreeg aangehangen. Lente 
fan ‘e Ridderdijk (Alwin 469 x 
Bartele 472) volgde. Daarmee 
was zij de tweede merrie 
uit de fokkerij van de familie 
Duiven met een eerste premie. 
Reitze Faber fokte drie jaar 

geleden Juffer fan Burmania 
(Menne 496 x Maurits 437) 
en dochter Klaske-Dite Faber 
kreeg haar in eigendom. Ook 
deze merrie vertrok sterk 
vanuit het achterbeen en 
wist een eerste premie te 
bemachtigen. Tot slot kwamen 
opnieuw de kwaliteiten van 
Janne fan Synaeda (Omer 
493 x Stendert 447) boven 
drijven. De jeugdtitels die zij 
al won bleken zeker geen 
ééndagsvliegen te zijn. Ook nu 
toonde ze zich sterk en mocht 
ook zij een eerste premie 
ontvangen met uiteraard 
het sterpredicaat. Janke L.W. 
is de eerste merrie die de 
eervolle Echtpear Jorritsma-
prijs in ontvangst mag nemen. 
Lyske fan ‘e Ridderdijk werd 
de reservekampioenen. Voor 
eigenaresse Annie Duiven-
Lettinga werd nog  het ‘Lang zal 
ze leven’ gezongen vanwege 
haar verjaardag precies op de 
keuringsdag!

Kwaliteit gegarandeerd
We kunnen er eigenlijk elk 
jaar wel vanuit gaan dat 

Wij verkopen ons 
plezier niet

Ik kan wel janken, 
maar ik doe het 

niet

MEIDIELINGSBLÊD
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onze leden kwalitatief goede 
merries inbrengen voor de 
rubrieken van 4-6 jarigen of bij 
de 7 jaar en oudere merries. 
Bekende namen kwamen 
voorbij, waaronder oud CK-
kampioene Wietske (Tsjalle 
454 x Mewes 538), maar ook 
de kroonmerries Imke fan 
‘Bosksicht’ (Julius 486 x Onne 
376) en Zoë k (Bartele 472 x 
Beart 411). Het kampioenschap 
voor oudere merries kreeg 
ook in Griet fan Dijkmaniastate 
(Beart 411 x folkert 353) een 
sterke kandidaat, evenals 
Wobke (Fonger 478 x Andries 
415). Vanuit de groep 4-6 
jarige stermerries kwamen 
Grietje Geertje fan Lyts Grons 
(Jehannes 484 x Tsjalke 397), 
Dieke fan Meren-State (Eise 
489 x Teeuwis 389), Hester fan 
Hylpen (Markus 491 x Wierd 
409), Hannah fan Hylpen (Jurre 
495 x Onne 376) en Iris fan 
Fjildhûs (Maurits 437 x Dries 
421). Stuk voor stuk mooie 
merries om naar te kijken 
en vooral ook te genieten 
wanneer ze in beweging gaan. 
Al deze toppers maakten 
het de juryleden beslist niet 
makkelijk. De onderlinge 
verschillen waren niet zo heel 
groot. Imke fan ‘Bosksicht’ 
mocht vanwege haar ras, 
goede stap en krachtige draf 
de reservetitel bij de oudere 
merries in ontvangst nemen. 
Tot grote verbazing van 
eigenaar Sjoerd Meekma uit 
Balk die haar eigenlijk min of 
meer als spontane actie toch 
maar aanbood voor de keuring. 
“Ik had niets te verliezen om 
haar mee te nemen, en dan 
sta je ineens in de midden van 
de baan? “zei een verbaasde 
Meekma. Grote vreugde was 
er vervolgens ook bij de familie 
Boonstra toen zij vernamen 
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dat diens Grietje Geertje fan 
Lyts Grons tot kampioene 
bij de oudere merries 
werd gehuldigd. Zichtbaar 
emotioneel kwamen ze naar 
de huldiging. “Niet te geloven 
dit. Ik kan wel janken, maar ik 
doen het niet” was de eerste 
reactie van Cees Boonstra.

Veelbelovende jeugd
Als één van de weinige 
fokverenigingen biedt “It 
Fryske hynder” doorgaans nog 
wel een netjes aanbod enters/
twenters in de keuringsbaan. 
Deze keer vier enters en zes 
twenters. Enters Silke van 
de Polderhoeve (Tymen 503 
x Markus 491 en Sterre fan 
‘e Ridderdijk (Auwert 514 x 
Eibert 419) ontvingen een 
eerste premie. Het aantal 
oranje linten bij de twenters 
was nog een beetje groter. 
Maria Margaretha Veronica 
(Tyman 503 x Fonger 478) 
kreeg de koppositie in de 
ochtendrubriek met direct 
daarachter Mintsje fan 
Wettersicht (Omer 493 x Tsjalle 
454). Eerste premies waren er 
ook voor Nine fan ‘e Hameren 
(Teun 505 x Loadewyk 431) 
en Noa O. (Markus 491 x Jisse 
433). In de kampioensring voor 
enters/twenters overtuigde 
Mintsje fan Wettersicht 
van Gert van Dijkhuizen en 
Margriet Griffioen het meeste. 
Zij won de titel. Enter Silke van 
de Polderhoeve (Tymen 503 
x markus 491) van Hendrik 
Eppinga uit Oudemirdum werd 
de reservekampioen. 

Aansprekende veulens
Over de kwaliteit bij de veulens 
hoeven wij ook beslist niet 
te klagen. De juryleden kon 
een mooie selectie veulens 
keuren en kon hier en daar ook 

goed eerste premies kwijt. De 
hengstveulens Tjalf Ane Ruijg 
fan Waadsicht (Teun 505 x Beart 
411) en Take HB (Fonger 478 x 
Norbert 444) kwamen vanaf 
de keuring van donderdag 
naar de kampioenskeuring 
en daar kwamen op zaterdag 
Tiis (Alwin 469 x Andries 415) 
van Jehannes van der Brug 
uit Hennaard en Thomas fan ‘e 
Ridderdijk (Auwert 514 x Eibert 
419) van Annie Duiven-Lettinga 
uit Hartwerd bij. De nakomeling 
van Teun 505, van onze 
voorzitter Ferry Wolfswinkel 
werd beste hengstveulen.
Veralien G.H. (Jehannes 484 
x Jasper 366) van de familie 
Galema, Wommels en Tara v. 
Trainingsstal Dijkstra (Tymen 
503 x Markus 491) van Christina 
Dijkstra werden vanaf de 
donderdag geselecteerd 
voor de kampioenskeuring 
en daar kwamen zaterdag 
Unyk Klaproaske B (Jehannes 
484 x Stendert 447) van de 
familie Bosma uit Makkum bij, 
evenals Trudy fan Beabuorren 
(Fonger 478 x Markus 491) van 
Yep Witteveen uit Bolsward. 
Stuk voor stuk prachtige 
hoogbenige en luxe veulens 
met sierlijke belijningen. Tara 
werd het beste merrieveulen 
en ook wist zij overall het 
beste veulen van de fokdag 
te worden. Hengstveulen 
Tjalf Ane Ruijg werd de 
reservekampioen.

Onze fokvereniging kan 
terugkijken op geslaagde 
keuringsdagen. Wellicht hieren 
daar nog wat onwennig en het 
gemis van Blauwhuis, maar het 
gaat vooral op het Friese paard 
en dat stond fier overeind op 
de fokdagen. 
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Onderlinge Paardenverzekering
Wymbritseradeel, Sneek e.o.

www.paardzeker.nl

Wij verzekeren graag uw kost-
baar bezit.

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

Vraag onze taxateurs naar on-
ze scherpe premies.

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

Persoonlijk
Deskundig

Klantvriendelijk

VOOR EEN MACHTIGE JCB

Joure   (0513) 41 71 31

www.martienvisser.nl
Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward

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

info@half-hichtum.nl • www.half-hichtum.nl
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 De fokdag kwam steeds 
dichterbij. Voorafgaand 
maakten we als 
redactieleden alvast een 
globale indeling wie welk 
interview op zich neemt. Ik 
heb er natuurlijk nooit een 
seconde bij stil gestaan, 
dat ik nu mijn eigen 
verhaal moet gaan typen. 
Wat een belevenis en wat 
een dag!

Tekst: Christina Dijkstra * Foto’s: Johanna Faber Kamp io en  v eu l en s

Tara van Trainingsstal Dijkstra

Voor degene die mij nog niet 
kennen, ik ben alweer een 
aantal jaren redactielid van 
onze mooie fokvereniging. 
Mijn naam is Christina Dijkstra 
en woon in Sint Nicolaasga. 
We houden ons alweer vele 
jaren bezig met de fokkerij. 
Het begon ooit bij pake en 
beppe Osinga. Ze kochten een 
volpapier stermerrie uit stam 
1. Deze lijn kenmerkt zich aan 
vriendelijke paarden met 
karakter en daarbij willen ze 
ook nog eens graag voor je 
werken.  Na een aantal jaren 
werd het stokje langzaam 
overgegeven aan mijn heit 
en mem. Ondertussen was ik 
ook met dit virus besmet. Het 
moment dat ik van de pony’s 
naar de paarden moest, koos 
ik toch voor een kwpn’er. 
Leuk om met die Friezen te 
fokken, maar rijden deed ik 
liever op een kwpn’er. Toen dit 
paard geblesseerd raakte, 

zagen heit en mem hun 
kans. Zo kwam er een Friese 
hengst als project. Vanaf dat 
moment ging ik overstag. 
Alweer 10 jaar geleden 
hebben we afscheid van 
mem moeten nemen. Ik 
heb vanaf toen haar stokje 
overgenomen en samen 
met heit de fokkerij voort 
gezet. Veel doen we samen 
en bouwen het lijntje 
langzamerhand uit tot 
sportpaarden die ook nog 
eens goed presteren op de 
keuring. Al onze paarden 
die worden ingezet voor 
de fokkerij, worden ook 
getraind of uitgebracht op 
wedstrijden. 

In het jaar dat Markus 491 
goedgekeurd werd, werkte 
ik bij dekstation Gaasterland. 
Ik heb Markus 491 gereden, 
tijdens de voorrijdagen. Als 
bedankje hiervoor kreeg ik 

een dekking van Markus 
als kerstpakket. Dat jaar 
werd ook Margje O. (Jisse 
433 x Heinse 354) voorlopig 
kroon verklaart. Heit gaf mij 
de kans om haar te dekken 
met Markus 491. 
Er werd een heel mooi 
merrieveulen geboren, 
mijn eerste eigen Fries. 
Ik noemde haar Fleur O.. 
Fleur groeide uit tot een 
mooie merrie en werd 
als 3 jarige op de locatie 
keuring bij dekstation 
Gaasterland ster. Deze 
merrie heeft  altijd iets 
speciaals gehad. Een heel 
vriendelijk karakter, maar 
keihard willen werken. Deze 
combinatie past perfect. 
Margje is namelijk een hele 
luxe en jeugdige merrie, die 
behoorlijk pittig kan zijn. Ik 
heb haar zelf naar het sport 
gereden en nu rijdt mijn 
bonusmoeder Margreet 
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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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1e premie. Ik was helemaal 
blij. Toen op het einde van 
de ochtend ook nog eens 
werd omgeroepen dat ze 
een uitnodiging kreeg voor 
de kampioensring?! wist 
ik niet wat me overkwam. 
Vorig jaar had ik voor het 
eerst samen met heit een 
veulen uit Margje O in de 
kampioensring. Toen zeiden 
we nog tegen elkaar: “Hier 
moeten we heel erg van 
genieten, dit gebeurt ons 
nooit weer”. En nu, een jaar 
later mijn eigen veulen!

Op naar zaterdag, een 
spannende dag voor ons. 
Onze twenter Noa O., volle 
zus van Fleur, moest ook 
voor de keuring. Ook zij 
behaalde een hele mooie 1e 
premie. Geweldig!

‘s Middags was het Tara haar 
beurt. Ze was er helemaal 
klaar voor. Fleur bleef koel 
ik de baan en Tara deed er 
een schepje boven op. Ze 
speelde met het publiek, 
wat was dit genieten. Ik 
kon alleen maar lachen, 
wat een eer dat je veulen 
in deze grote baan mag 
lopen. Maar toen de eerste 
mensen na Tara haar 
rondje bij me kwamen om 
me alvast te feliciteren, 
met de woorden: “Jij hebt 

op haar. Dit klikt heel goed en 
Margje staat er in topconditie 
voor. Fleur heeft  dan ook de 
positieve eigenschappen van 
haar ouders meegekregen. 

Vorig jaar besloot ik om Fleur 
te dekken met Tymen 503. 
Ik koos deze hengst om z’n 
uitstraling , instelling en 
achterbeen. Afgelopen jaar 
werd dan ook mijn eerste 
eigen fokproduct geboren. 
Een heel aansprekend 
merrieveulen, ik noemde haar 
Tara van Trainingsstal Dijkstra. 
Ondertussen had ik Fleur 
al weer aan het werk. Deze 
combinatie werkte prima. Ze 
stonden dag en nacht in het 
weiland en ik voerde Fleur 
extra bij. Fleur reed fi jn en 
ik merkte dat ze een echte 
dame was geworden na de 
geboorte van Tara. Moet ik 
Fleur dan toch nog een keer 
voor de keuring doen? Tara 
was na 1 mei geboren, dus 
kon ik gebruik  maken van de 
late keuring.  Ik besloot om 
een ibop met haar te rijden 
en was benieuwd hoe dat zou 
gaan. Dat pakte heel goed uit, 
een score van 84,5 punten.

Tara groeide ondertussen 
mooi door en ik was stiekem 
wel erg trots op haar. Toen 
kwamen de fokdagen in zicht. 
Op donderdag gingen we 
met moeder en dochter naar 
Harich. Ze stonden er beide 
heel mooi voor. Er werden 
zelfs grappen gemaakt, 
wie er nou eigenlijk naar de 
keuring moest. 
Tara viel op in de baan. Een hele 
luxe, rassige verschijning, die 
ook nog eens keurig haar 
rondje stappen en draven liet 
zien. Ze kreeg daarom een 

vandaag de kampioen”, werd 
ik toch wel zenuwachtig. “Het 
zal toch niet, Ik als broekje 
en beginnende fokker?” En 
ja hoor, ze werd verkozen tot 
het beste merrieveulen. Wat 
een blijdschap, mijn dag kon 
niet meer stuk. Toen was het 
moment dat ze het tegen het 
hengstenveulen op moest 
nemen. Nou dat was nog 
eens een concurrent, maar 
toch verkozen ze Tara als de 
“veulenkampioen”. Ik sprong 
echt een gat in de lucht. Beseft e 
niet, wat me nu overkwam. 
Dit is iets wat ik nooit weer zal 
vergeten! Wat een topper die 
Tara! 

En dan de maandag na de 
keuring, allemaal telefoontjes 
of ik haar wilde verkopen. 
Nou dat stond niet bij mij in 
de planning. Maar ik had al 
snel door, dat ik haar niet kon 
houden. Ik besloot dan ook 
om haar te verkopen aan Jaap 
Boersma. Ben hier erg blij mee, 
want ze blijft  vlakbij. Ik kan 
haar blijven volgen en ben nu 
al benieuwd hoe ze het gaat 
doen over 3 jaar. 

Daarna is Fleur O. reserve 
kampioen Pavo Fryso bokaal 
geworden en werd ze in Exloo 
kroon verklaart. Mede dankzij 
Tara en Fleur haar eigen 
successen. Wat een topjaar!
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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

ontvangstmerries Freya fan 
Fjildsicht (Nane 492 x Ulbert 390) 
en Blomke fan Wettersicht (Beart 
411 x Sape 381) ingebracht. Het 
werden embryo’s met Fonger 
478 en Boet 516 als vader. In 
een latere hengstigheid werd 
Yldou zelf nog dragend van een 
Markus 491-veulen. De veulens 
van Fonger 478 en Markus 491 
zijn hengstveulens en het Boet 
516-veulen is een merrieveulentje.

Sterk dominant
“Wat ons opvalt aan de 
nakomelingen van Yldou is de 
sterke dominantie van haar. Zij 
blijkt een sterk fokkende merrie 
te zijn. Alle haar veulens lijken erg 
op haar. Het lijkt dat zij een sterk 
genetische stempel drukt op 

is de oudste. Jaakje kreeg ook 
als twenter een eerste premie. 
Eveneens op de fokdag van onze 
fokvereniging. Dit jaar kwam ze 
als driejarige op de keuring en 
werd ze de eerste sterdochter 
van Yldou. Jaaikje kreeg een 
tweede premie. Mintsje fan 
Wettersicht is de tweede 
dochter uit Yldou fan Wettersicht 
en in 2021 werd hengstveulen 
Pronkjuweel fan Wettersicht 
(Fonger 478) geboren. Hij 
kreeg een eerste premie op 
de fokdag. Yldou werd in 2022 
maar liefst drie keer moeder. 
Margriet Griffioen schreef er 
al een mooie interessante 
blog over voor Phryso.com. 
Bij Yldou zijn succesvol twee 
embryo’s gespoeld en bij de 

Geloof in haar
Als veulentje werd Mintsje fan 
Wettersicht op 4 september 
2020 naar de veulenkeuring bij 
Stal Chardon in Jorwert gebracht. 
Enige teleurstelling was voelbaar 
toen bleek dat Mintsje de 
prachtige locatie bij Jelmer 
en Anita toch wel behoorlijk 
spannend vond. Mintsje was niet 
het vrije en blije veulentje wat ze 
thuis naast moeder Yldou fan 
Wettersicht wel was. Ze keerde 
na de veulenkeuring huiswaarts 
met een tweede premie. “Ons 
geloof in haar was echter groot. 
We wisten dat ze vele malen beter 
kon draven dan dat ze nu liet zien 
op de keuring. Het vertrouwen in 
haar bleef, ook toen ze twenter 
was. We besloten haar toch 
naar de keuring te brengen als 
twenter. Een eerste premie zou 
best mogelijk kunnen zijn voor 
haar. Bovendien doet ze nu wel 
mooi wat extra keuringservaring 
op” zeggen Gert en Margriet over 
hun keuze.

Embryo’s
Moeder Yldou heeft inmiddels 
zes nakomelingen op naam 
staan. Jaakje fan Wettersicht 
(Uldrik 457) is geboren in 2019 en 

Precies vijf jaar geleden werd de nu zevenjarige Yldou fan Wettersicht 
(Tsjalle 454 x Nanno372) van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffi  oen 
uit Follega, kampioene enters/twenters op onze fokdag in Blauwhuis. 
Zij was toen een twenter. Tot grote vreugde van de fokkers/eigenaren 
wist dochter Mintsje fan Wettersicht (Omer 493), dit jaar op onze fokdag 
precies hetzelfde te presteren. Ook zij werd als twenter kampioene in 
haar leeft ijdscategorie op de fokdag!

Kamp io en  en t e r s / twen t e r s

Mintsje treed in voetsporen van moeder Yldou
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www.hoveniersbedrijfnatuurlijk.nl

Harlingen 

Tel: 06 41 510 465 

Tel: 06-43 011 058

Ontwerp   Aanleg   Onderhoud   Bestrating   Vlonder   Renovatie



23

MEIDIELINGSBLÊD

lijve ondervonden dat keuringen 
maar momentopnames zijn. 
Moeder Yldou werd als twenter 
ook kampioen, maar kreeg als 
driejarige het sterpredicaat met 
een tweede premie. “Er kan in 
een jaar tijd veel veranderen” 
benadrukken ze na maar weer 
eens.

Goed management
Hoe kom je nu tot een succesvol 
paard voor de keuring? Daarin 
zijn Gert en Margriet duidelijk. 
“Je moet er goed op passen en 
een goed management rondom 
het paard hebben. Zorg voor 
goed voer maar laat ze niet te 
dik worden. Geeft ze voldoende 
beweging en begin op tijd met 
heel licht longeerwerk. Ontworm 
op tijd. Wij laten onze paarden 
meestal op 2,5 jarige leeftijd al 
voorzichtig beleren en als ze 
daarna terugkomen dan gaan we 
op een hele rustige manier het 
werk verder uitbouwen. Paarden 
vinden het altijd leuk om aan het 
werk te gaan” is hun bevinding. 

concludeerden de fokkers/
eigenaren. Er heerste vooral 
ongeloof bij het stel. “Dit was 
echt prachtig mooi en echt 
helemaal niet verwacht, écht 
niet” benadrukt Margriet nog 
maar eens. “Elk jaar proberen 
we wel een enter of twenter 
aan te bieden voor de keuring. 
Ze leren er zo ontzettend veel 
van. Wij vinden het ook leuk 
om te zien hoe de jeugdigen 
het doen in de fokkerij”. Er 
werd volop genoten van het 
succes door heel ‘team fan 
Wettersicht’ en de nazit was 
dan ook extra feestelijk en 
gezellig. “Maar” zegt Gert: “We 
moesten ons later ook weer 
klaar maken voor het optreden 
van de Fryske Quadrille” dus 
lang nazitten zat er niet in. 
Dit werd ’s avonds wel weer 
ingehaald. Het besef dat men 
een kostbaar bezit in handen 
heeft versterkt het blije en 
enthousiaste gevoel. Maar ze 
blijven met beide benen op 
de grond. Ze hebben aan den 

haar nakomelingen. Zo hebben 
ze allemaal fijn beenwerk, zijn ze 
luxe en hoogbenig en hebben 
ze allemaal dezelfde manier van 
stappen en draven. Daarbij valt 
het sterke achterbeengebruik 
op. Wat ook opvalt is de grote 
gelijkenis is het type vacht wat ze 
hebben. In het land lopen Jaakje 
en Mintsje en we moeten echt 
eerst goed kijken wie nu wie is” 
zegt Margriet Griffioen. 

Niet verwacht
Dat Mintsje uiteindelijk kampioene 
zou worden op de fokdag bij de 
jeugd hadden Gert en Margriet 
zeker niet zien aankomen. “Ons 
doel was een eerste premie, dat 
was gelukt. In de ochtend in haar 
rubriek stond ze ook niet eens op 
kop. De Tymen 503 van Hendrik 
Eppinga stond nog boven haar. ’s 
Middags in de grote baan kwam 
Mintsje goed tot haar recht en 
was haar bewegingsafloop 
beter te zien. Ze liep toen goed. 
Haar directe concurrente liet 
zichzelf nu wat minder goed zien” 
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gevierd met de fanclub en 
de trainingsstal en dan weer 
verder richting CK.

De telefoon gaat en dat blijkt 
Omrop Fryslan te zijn. Ze 
willen graag bij een kleine 
fokker thuis kijken en een 
reportage maken. Nou ja, 
waarom niet dacht Johan 
en zo werd er een hele leuke 
reportage gemaakt van het 
boerenbedrijf en de paarden 
en werd er natuurlijk ook 
even bij Jelmer op stal bij 
Janke LW gekeken. Nou 

de haal. Geweldig ! Het hele 
gezin én de trouwe fanclub 
waren hier getuige van. Tja, 
het Fokdag Kampioenschap 
vinden ze héél speciaal daar 
kan qua sfeer de CK niet 
tegenop beamen zowel Johan, 
Aggie en dochter Hester. En 
dan de speciale ereprijs voor 
het eerst uitgegeven door 
de familie Jorritsma die zo 
veel betekend hebben voor 
de fokvereniging. Echt een 
prachtige prijs die op de 
schoorsteenmantel staat te 
pronken. ‘s avonds een feestje 

De blikvanger met zeer veel 
uitstraling en geweldige 
beweging maakt het keer 
op keer waar. Weer top 
getraind bij Jelmer Chardon 
en zijn team gingen ze 
naar de fokdag te Harich. 
“Een echt keuringspaard 
met een top karakter” zegt 
Johan dan ook. Maat, ras 
en beweging ze heeft  het 
allemaal. Al zorgde ze wel 
voor een heel spannend 
moment om als laatste 
in de groep weer binnen 
te komen om te stappen 
tijdens haar rubriek op de 
fokdag. Het zal toch niet dat 
ze als laatste geplaatst zou 
worden keken de Ludema,s 
elkaar aan. Maar gelukkig de 
jury deed deze zet om even 
goed de stap nogmaals te 
bekijken en Janke daarna 
gelijk aan kop te plaatsen. 
Wat een opluchting! 1e 
premie Ster en door naar 
de Kampioenskeuring! 
En ja, daar zette ze weer 
gelijk haar kwaliteiten 
in de etalage en ging 
resoluut met alle te behalen 
Kampioenschappen aan 

De successen van Janke LW (Jehannes 484 x Gjalt 426) zijn nog lang niet 
op. Net als haar moeder Wilma LW rijgt ze de keuringssuccessen aan 
elkaar. Als veulen al Fokdagkampioen van Blauwhuis én Nationaal reserve 
Kampioen op de CK 2019. Nu als driejarige fl ikt ze het weer! Algemeen 
Fokdagkampioen van It Fryske Hynder op locatie te Harich én Algemeen 
Kampioen Centrale Keuring 2022!!

Tekst: Janny Bosma * Foto: Johanna Faber

Janke L.W., de trots van de Ludema’s

Kamp io en  dr i e j a r i g en

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

Onderscheidend in 
metaalbewerking

bloemhofbolsward.nl
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Mersken van Age Okkema. 
Janke LW Algemeen 
Kampioene CK 2022! Er kon 
weer een feestje gevierd 
worden!
Janke LW staat inmiddels 
weer in haar eigen box in 
Witmarsum . Ze mag nu lekker 
even bijkomen en dan wordt 
ze volgend jaar voorbereid 
voor een Ibop door Jelmer 
Chardon. Ook zal ze volgend 
jaar gedekt worden. Ze 
hebben alvast een idee met 
welke maar wie weet komt 
er ook nog iets interessants 
uit de nieuwe lichting die nu 
in Exloo loopt. Deze worden 
ook met argus ogen gevolgd 
en daar loopt natuurlijk de 
neef van Janke LW ook in 
mee namelijk Hielke LW de 
Jurre x Jisse in eigendom 
van Jelmer Chardon.  Wat 
fokt Wilma LW , nu weer 
dragend van Jehannes,  toch 
bijzonder goed! 

en mocht door naar 
de Kampioenskeuring. 
Het  was koud en 
regenachtig maar ze 
werd weer Kampioen bij 
de driejarige merries en 
ging op voor het Algemeen 
Dagkampioenschap aan 
het eind van de dag. Leuk 
was ook dat La Lique 
van de Meikade, ook een 
Jehannes, van Willem 
Lokhorst nu Reserve 
Kampioen werd. Als 
veulen waren de rollen 
omgedraaid in 2019. Toen 
ging La Lique er met de 
Nationale titel vandoor.
Zoals iedereen mee kon 
maken en ook Omrop 
Fryslan maakte Janke LW 
er ook tijdens de fi nale 
rondes om het Algemeen 
Kampioenschap een 
feestje van en versloeg 
de ook sterke Jehannes 
dochter Ela Sterre fan de 

zegt Jelmer als jullie hier 
nu zijn ga ik wel even met 
haar op de weg draven dan 
spreekt het voor zich wat 
haar bijzonder maakt. Het 
werd allemaal opgenomen 
en uitgezonden op Omrop 
Fryslan. Ook alweer heel leuk 
om allemaal mee te maken.

Tijdens de CK kwam Omrop 
Fryslan weer om ook die 
dag te mogen fi lmen. De 
hengstenkeuring krijgt altijd 
veel aandacht maar om de 
Centrale merriekeuring nu 
eens meer te promoten 
was dit natuurlijk een 
uitgelezen kans. Janke LW 
moest ‘s ochtends al voor 9 
uur de baan in en het weer 
was alles behalve fraai die 
dag. Het maakt Janke niet 
uit, ze zette weer vanaf het 
begin goed in en eindigde 
weer op kop in haar rubriek 
en werd Voorlopig Kroon 

Familie Ludema met de “Echtpaar Jorritsma-prijs” in de handen. Vronie en Jopie van Asma hebben de prijs 
uitgereikt aan de kampioen bij de driejarigen, Janke L.W.
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opgroeie koene. “Doe’t de 
hynsten twa jier wiene kaam 
der in Dútske man op it hiem, 
dy’t in protte jild bea foar 
ien fan de twa. Eins woe ik 
dizze hynst net kwyt. Ek de 
oare is yn de hannel fuort 
gongen. Hynderman Jan 
Bleeker kaam in skoft sje 
letter it hiem opriden. Jan 
sei “no haw ik wat aparts yn 
de hannel, in inter en twinter 
út in goed laach en fokt 
troch Anne Oosterbaan”. Mei 
de sinten fan de hynsten 
hawwe wy dizze twa folle 

noch in Fryske hynstefoalle 
hie, dat ferkocht wurden 
moast. Under it iten fertelle 
ik dit en doe sei Joyce net 
ferkeapje, die moatte wy 
sels hâlde. Ik bin altyd al 
in leafh awwer fan hynders 
west”, seit Joyce entûsjast. 
By Harmen Gerbrandy fan 
Nijlân wie Cees bern oan 
hûs en him hat der om 
advys frege wat in foalle 
wurdich wie. Harmen 
hat der noch in twadde 
hynstefoalle by socht, dat 
de twa foallen mei-inoar 

Op nei Hichtum
Dit sukses is in moaie 
oanlieding om nei 
Schwartzenbergweg 44 
yn Hichtum te riden foar in 
petear mei dizze fokkers. 
By it oanriden sjochtsto 
njonken de pleats, ek in 
moaie ‘eb-en-vloed-rijbak’ 
lizze en in loads stean. Yn 
de skuorre stean in oantal 
hynders rêstich oer harren 
boksdoar te sjen. By de 
foardoar is it fergees sykje 
nei de bel en docht Joyce 
iepen op it oanklopjen. Yn 
de waarme keuken sitte 
har man Cees (55 jier) en 
dochter Yvonne (25 jier) oan 
de keukentafel. 

Yn de hynders rûgele
Krekt as syn heit hat Cees 
earst buorke en der njonken 
yn fee hannele. De Boonstra’s 
binne ophâlden te melken 
en begûn te fee weidsjen. De 
hannel hat Cees wol troch 
set, oant de dei fan hjoed. 
“Fan in man út Hieslum krige 
ik de opdracht om in pear 
blêsskiep te ferkeapjen 
om’t hy te ferfarren soe. By 
it beteljen sei de man dat hy 

It moaie rastype, sterke boppeline en souplesse joegen neff ens 
sjueryfoarsitter Corrie Terpstra de trochslach om de 4-jierrige Jehannes-
dochter Grietje Geertje fan Lyts Grons fan de famylje Boonstra-Hijlkema 
kampioen te meitsjen yn Harich op de fokdei. Dêrnei nei de Sintrale Keuring 
en ek dêr hat de merje it goed dien, mei in sechde plak (4-6-jierrige 
stjermerjes) en in ‘voorlopige’ kroan ferklearring.

Tekst: Anke Noordmans * Foto: Johanna Faber Kamp io en  4 j r  en  a ld e r

Grietje Geertje fan Lyts Grons
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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

Zware diesel hakselaar op 80km/h onderstel 
en een invoer capaciteit t/m 15cm

• Timberwolf 4 cilinder Kubota diesel 30pk. 
• Dubbele invoerrollen, no-stress, capaciteit tot ca.15cm doorsnee
• Staat op 80km/h onderstel, totaal 750kg dus met rijbewijs B
• Zware professionele hakselaar met zeer hoge productie capaciteit.
• E 125,- ex.btw per dag  van 8.00-17.00
• E 200,- ex.btw per weekend van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00
• E 450,- ex.btw per week  van maandag 8.00 tot vrijdag 17.00
• éénmalige bijdrage slijtdelen a E 15,- ex btw. per huur periode 
• Wij vragen u mee te nemen legitimatie en witte kentekenplaat.
• Alle vermelde prijzen zijn vanaf ons adres, exclusief brandstof en 
 eventuele schoonmaak kosten.
• Bezorgen van de hakselaar op locatie is mogelijk in overleg.

Voor informatie of reserveren bellen met 
Linda Wester 0652675378 / 0629275134  

U kunt ook mailen naar info@hovenierwester.nl
Strjitwei 12 8522ML Tjerkgaast 

Gooitzen Wester
Hoveniersbedrijf

GooitzenWester
Gaestdyk45
8522MXTjerkgaast

t 0629275134
e info@hovenierwester.nl
 www.hovenierwester.nl

K.v.K.nr. 01105150
BTWnr. NL1095.72.610.B.01
IBANnr. NL85RABO0104642416

Betalingbinnen14dagen,
enondervermeldingvan

debiteur-enfactuurnummer.

Advies | Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Renovatie | Bestrating | Vlonderbouw

Takken versnipperaar 
verhuur E 125,00 

(per dag, ex.btw.)
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en krachtige achterbenen’. 
Ik besykje in modern, 
rastypysk en heechbenich 
sporthynder mei front 
en in sterke eft erhân te 
fokken, dat op de keuring 
in earste preemje krije kin”.    

Ride en fokken
“Wat in ferskil is tusken ús; 
Yvonne en ik meie graach 
wat mei de hynders dwaan, 
Cees is mear fan it fokken”, 
seit Joyce. Mei de 19-jierrige 
Lammert (h: Feitse 293) 
docht Joyce mei mei de 
‘dameszadelclub’ Fleurop.  
Mooglik is de oh sa coole 
Ulbrân-soan Jorrit fan Lyts 
Grons in goede opfolger 
fan Lammert. Yvonne rydt 
twa hynders, neist Hotske 
ek Uilkje B.L. (h: Tsjalle 454). 
Hendrik Klijnstra út Boalsert 
syn moaie 25-jierrige 
hafl inger stiet ek yn in 
boks. Hendrik fersoarget it 
mjuksjen en past op it spul 
as de famylje fan hûs is. 

Cees hopet dat Grietje 
Geertje oer in pear jier in haal 
dwaan kin nei it heechste 
predikaat en dreamt fan it 
Frysk folksliet foar harren 
hynder op ús fokdei.

ek noch preferint wurde. 

Kampioensmerje
“Grietje Geertje wurdt 
noch traint foar in IBOP 
ein oktober ûnder it seal 
mei Jelmer Ketelaar, yn de 
hoop om by goede punten 
defi nityf kroan te wurden. 
Grietje Geertje hat in apart 
karakter, in hynder mei in 
fonkje, mar ik bin mâl mei 
har”. De Jehannes-dochter 
mocht as foalle in twadde 
preemje ûntfange. Cees 
is in fan fan Jehannes, 
mei syn moaie front en 
fl itsende achterbeen. Op 
in lokaasjekeuring fan 
De Mersken ferline jier 
joech de sjuery de jonge 
merje in earste preemje 
en in njoggen op de draf.   
De SK ‘21 wie in bytsje in 
teloarstelling foar Cees, 
om’t syn leafste merje gjin 
kroan waard. It wie yn it 
selde wykein as it jubileum 
fan Joyce en Cees harren 
25ste troudei, dat mei de 
fj ouwer bern fi erd waard 
op Texel. It pear en Yvonne 
gongen in dei spesjaal 
werom foar de SK. “Ik wie 
der fan oertsjûge dat 
hja it goed dwaan soe. 
Grietje Geertje koe doe yn 
de stap de ûntspanning 
net fi ne. Se is mei nei hûs 
gongen en Pietie van den 
Berg hat har thús traind.” 
It oare hynder fan de 
Boonstra’s, it opgroei- en 
stâlmaatsje Hotske fan de 
Marne (h: Alwin 469) waard 
wol kroan ferklearre op 
SK ’21.  “Grietje Geertje is 
foal fan Tiede 501, dat fyn 
ik in moaie lúkse hynst 
mei in soad ras. Ek hat 
Tiede in ‘sterke bovenlijn 

susters, Aitha en Yra, kocht 
en opfokt. By de merjes 
krigen wy in presintsje fan 
Jan derby, in kopke mei 
de tekst ‘Folle lok mei Yra’. 
Under it fertellen stiet Cees 
op en hellet it kopke út de 
kast en set it op tafel del. 

Stammem Yra
Yra fan Synaeda (h: Feitse 293) 
is as 3-jierrige stjer wurden 
mei in twadde preemje. 
Op de thúskeuring by Piet 
Sibma is Aitha stjer wurden 
mei in earste preemje. Der 
wie fraach nei Aitha en sy is 
ferkocht (mei har presintsje 
‘folle lok mei Aitha’ derby). 
Mei Yra is de famylje begûn 
te fokken. De Feitse-dochter 
hat acht neikommelingen 
krigen; de earste trije merjes 
binne stjer wurden en de 
hynsten ferkocht. Doe’t Yra 
yn 2013 dea gong oan koliek, 
wie Geke fan Lyts Grons (h: 
Tsjalke 397) in twinter. “Geke 
groeide moai op en waard 
stjer op de keuring, wêrmei 
har mem postúm preferint 
ferklearre waard. Wer in 
moaie fokmerje want Geke 
hat by ús 7 foallen krigen. 
Fjouwer dêrfan krigen in 
earste preemje. In pear 
hynders mochten mei rinne 
yn kampioenskeuringen en 
Grietje Geertje is it earste 
hynder fan ús dat kampioen 
wurden is. Wy binne no oer 
suksessen oan it ferhaal, mar 
sa lang kinne wy ek prate oer 
ûngemakken”. Twa jier lyn 
giet Geke nei in pear dagen 
tusken hoopje en eangst 
dea troch koliek; sy is dan 
al fi er yn de dracht. Twinter 
Metsje fan Lyts Grons (h: 
Ulbrân 502) stiet noch op stâl 
en sa kin Geke letter dochs 
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Onze fokdagen werden mogelijk gemaakt door:

CO-SPONSORS 

ABZ Diervoeders, Nijkerk 

Admin Agras, Hallum 

Agri Vastgoed, Heerenveen 

Alrako bv, Kootstertille 

Boerencamping Half-Hichtum, Bolsward 

Café Restaurant “De Freonskip”, Blauwhuis 

Chris Reitsma Handelsonderneming, Joure 

Dekstation en Exportstal Henswoude, Aldeboorn 

Dierenartsenpraktijk Bolsward, Bolsward 

Dierenartsenpraktijk De Greidhoeke, Bolsward 

Geertsma Assurantien/RegioBank, Balk 

Goedkope paardendekens.nl, Sibrandaburen 

Haarsmagroep, Tjerkwerd 

Hoefsmid Jan Wietse de Boer, It Heidenskip 

Kraanverhuur-Slootreinigen en Ruwvoerhandel EW Andela, 

Welsrijp 

LMB Gerlsma, Workum/Nijland 

Noordmans maaiservice, Britswerd

 

Onderlinge Verzekerings Maatschappij van Paardenhouders in de 

Zuid-Westhoek van Friesland B.A., Heeg 

Opfokstal Beuckens, Oudemirdum 

Paardenarts Joost Hezemans, Arum 

Pallet Recycling Friesland, Oosterzee 

Postma Diervoeders, Gauw 

R.A. Bos, Timmerwerken, Bolsward 

Rietdekkersbedrijf W. van der Kuur, Sumar 

Runia Fourage, Nijemirdum 

Stal Chardon, Jorwert 

Stal De Weidhoeve, Tjerkwerd 

Stal Okkema, Britswerd 

StarKing Friese paarden en bedrijfsadvies, Spannum 

Tiemon Duiven veehandel, Hartwerd 

Tuincentrum Witmarsum, Witmarsum 

V.O.F. Visser Veehandel, Oudemirdum 

Van Buren Bolsward BV Schapenvachten en koeienhuiden, 

Bolsward 

Van Dijkhuizen Consulting BV, Elburg 

Vrino Transport, Sondel

HOOFDSPONSOR 

Patura - Laudenbach 

 

KAMPIOENSPONSORS 

Bloemhof Bolsward BV, Bolsward 

De Waard, Nijeholtpade 

Nedinox, Bolsward 

Stallingsbedrijf annex Ruwvoerhandel S.A. de Vries, Witmarsum

RUBRIEKSSPONSORS 

Bos Bolsward, Bolsward 

Camping Terpstra, Midsland 

DAP van Waard tot Klif, Koudum 

De Noeste Hoeve, Witmarsum 

Dekstation De Terpen, Wommels 

Dekstation Gaasterland, Oudemirdum 

Dierenartsenpraktijk Gaasterland, Balk 

Dierenartsenpraktijk It Griene Hert, Wommels 

Geertsma Assurantien, Balk 

Ruitershop Burgwerd, Burgwerd 

Sjoerd van der Werf BV, Oudeschoot 

SkipsMaritiem, Stavoren 

Stal de Mersken, Siegerswoude 

Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga

Stinstra Kozijnen, Leeuwarden 

Stoeterij Friese Visser, Drachten
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KAMPIOENEN FOKDAG 2022
Veulens Kampioen Tara v. Trainingsstal Dijkstra 

(Tymen 503 x Markus 491)

Fokker/eigenaar: 
Christina Dijkstra, Sint Nicolaasga

Reservekampioen Tjalf Ane Ruijg fan Waadsicht 
(Teun 505 x Beart 411)

Fokker/eigenaar: 
Ferry Wolfswinkel, Vlieland

Enters & Twenters Kampioen Mintsje fan Wettersicht 
(Omer 493 x Tsjalle 454)

Fokker/eigenaar: 
Gert van Dijkhuizen & Margriet Griffioen, Follega

Reservekampioen Silke van de Polderhoeve 
(Tymen 503 x Markus 491)

Fokker: Harry Tubben, Rutten 
Eigenaar: Hendrik Eppinga, Oudemirdum

Driejarigen Kampioen Janke L.W. 
(Jehannes 484 x Gjalt 426)

Fokker/eigenaar: 
Familie Ludema, Witmarsum

Reservekampioen Lyske fan ‘e Ridderdijk 
(Omer 493 x Eibert 419)

Fokker/eigenaar: 
Mevr. A. Duiven, Hartwerd

Oudere merries Kampioen Grietje Geertje fan Lyts Grons 
(Jehannes 484 x Tsjalke 397)

Fokker/eigenaar: 
Joyce Boonstra-Hijlkema, Hichtum

Reservekampioen Imke fan Bosksicht 
(Julius 486 x Onne 376)

Fokker/eigenaarL 
Stoeterij Bosksicht, Balk

Algeheel kampioen Kampioen Janke L.W.  
(Jehannes 484 x Gjalt 426)
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MIDDAGPROGRAMMA VOL MOOIE MOMENTEN

Na een spannende strijd in de kampioensring, werd het 
middagprogramma vervolgd. Het was de tweede keer dat de 
fokdag plaats vond in Harich. Vorige keer was er corona, nu mocht 
alles gelukkig weer doorgaan. Rondom de baan was er veel publiek 
en een goede sfeer. Ook was er deze dag wat te vieren, want de 
fokdag bestond dit jaar alweer 70 jaar. Bij de opening van het 
middagprogramma brak ook nog eens de zon door, beter kon niet.

Het programma startte met de oude boerenwagens. In deze show 
kon je zien, dat je de wagens op veel verschillende manieren kon 
gebruiken. Er was bijvoorbeeld een wagen gevuld met de nieuwe 
toekomst, jonge boeren en boerinnen. Een volgende wagen was 
volgeladen met verhuisspullen. Voor de meest originele wagen, 
was er een prijs. Deze prijs werd gewonnen door Roel v/d Hoek. Met 
deze wagen lieten ze zien waar de paarden vroeger voor gebruikt 
werden, grotendeels werken op het land. Achter de wagen liep 
een Fries sport paard onder het zadel. Hiermee lieten ze zien waar 
de paarden tegenwoordig voor ingezet worden.

Met de volgende rubriek kwamen de zes beste merries binnen, die 
‘s ochtends beoordeeld werden door jury Joyce Haaijer en haar 
moeder Rita van der Meulen. Er was veel animo voor de rubriek, er 
deden in totaal 28 merries mee. Er werden hoge scores behaalt, 
maar de uitschieter was de ster en sport merrie Zara fan Up to 
Date (Tsjalle 454). Deze merrie is in eigendom van Kenna Bakker en 
werd voorgesteld door Amber Hoogeveen. De jury gaf deze merrie 
twee keer een 8,5 voor de draf en galop en gaf als compliment: 
“dat de merrie goed werd voorgesteld”. 
Ook was er nog een extra prijs voor de beste ruiter onder de 17 jaar. 

Deze prijs werd gewonnen 
door Vic van Eijk met de merrie 
Ysa (Fabe 348), gefokt door 
Wytske Sijbrandij-Cnossen. 
Deze merrie eindigde op een 
hele mooie 5e plek. Ook Wybrig 
de Boer uit Achlum won een 
jeugdprijs. Zij reed met Dina 
fan d’ald Loop (Jehannes 484). 

Er was genoeg afwisseling 
deze middag en er stond 
ons een spannende strijd te 
wachten in de openklasse 
voor concourswagens. 
Wederom een goed gevulde 
met negen wagens. Er liepen 
opvallende paarden tussen. 
De strijd was echter bij het 
overrijden tussen Jelle van 
der Weide en Hendrik Eppinga. 

Tekst: Christina Dijkstra * Foto’s: Johanna Faber

Jelle reed als de favoriet over en wist 
deze plek ook te behouden met de 
opvallende merrie Dieke fan Meren-
State Ster AAA (Eise 489). “Dieke was 
een aparte verschijning en liet een 
constante verrichting zien”. Hendrik 
startte met het overrijden als de 
nummer 4, maar waardeerde zich op 
tot de nummer 2. Hij had de hengst 
Hidde van Dulve (Markus 491) voor 
de wagen. 

Nu was het tijd om het publiek 
voor te stellen aan de bestgaande 
hengsten/ruinen. In deze rubriek 
mochten 3 hengsten terugkomen. 
De vierjarige Grutte Pier (Markus 
491), voorgesteld door Jacob van 
der Heide was de dagtopper. Hij 
noteerde maar liefst 4 keer een 8,5. 

Een publiekslieveling is de 
jeugdrubriek. Er deden maar liefst 10 
aanspanningen mee. Vele bekenden 
van de deelnemers stonden rondom 
de baan en die lieten zich dan ook 
horen. Zo mooi om die spanning op 
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de gezichten te zien, want wat 
deden ze allemaal hun best. 
Sommige wagens waren te 
groot en moest er een houten 
blok tussen, omdat ze anders 
niet met hun benen bij de 
grond konden. 
Alle deelnemers mochten 
opstellen en de stijlprijs werd 
uitgereikt aan de achtjarige 
Kjeld Hoekstra, die de baan 
keurig rondreed op de sjees in 
kostuum. 

We zijn al weer halverwege het 
middagprogramma. Al is de 
dag nog niet voorbij, want na 
afloop is er live muziek in de 
tent. Wederom is het tijd voor 
een tuigrubriek, maar dit keer 
onder het zadel. Er kwamen 
negen combinaties de baan 
binnen, acht dames en één 
heer. “Kon Erik Kuperus de strijd 
winnen van al die dames?”. 
Nee, toch niet. Het was Maud 
Gerding met de sterhengst 

Tjitte VDK. Zij liet de meest 
constante verrichting zien met 
een opvallende manier van 
draven. 

Als laatste tuigrubriek hadden 
we de startpashouders 
met paarden voor de 
concourswagen. Dit was een 
sterk deelnemersveld, wat tot 
aan het einde spannend bleef. 
Ondertussen ging de zon achter 
de wolken, maar de sfeer werd 
er zeker niet minder van. Wat 
een enthousiasme vanaf de 
zijkant. Jelmer Chardon stuurde 
uiteindelijk Gouverneur fan ’t 
Hertefean (Nane 492) naar de 
eerste plek. Gouverneur is in 
eigendom van Jilldau Hart.

Het programma werd 
afgesloten met de Fryske 
Quadrille. Een tweespan 
paarden voor de sjees, met 
man en vrouw in een prachtig 
kostuum. Dit is toch altijd een 

kippenvel momentje; “zo mooi”. 
Setske de Jong heeft het stokje 
overgenomen van haar vader 
Frits de Jong als voorzitter 
van deze Fryske Quadrille, wat 
het extra speciaal maakte. De 
groep reed de show op hun 
nieuwe muziek, met nummers 
van Queen “The show must go 
on”. De show verliep foutloos 
en ondertussen kwam de zon 
weer tevoorschijn. 

We kunnen terug zien op een 
mooie en geslaagde dag, met 
veel animo. De dag werd daarna 
voortgezet in de tent met 
muziek. Tot volgend jaar!
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Uitslagen Middagprogramma

SHOWRUBRIEK: Tweespannen voor de boerenwagen
Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

* Kyra fan ‘Bosksicht’ Uldrik 457 F.N. Wolfswinkel Ferry Wolfswinkel

Wende fan Waadsicht Tonjes 459 F.N. Wolfswinkel

* Renske J. van Dedgum Olof 315 J. Bakker Johannes Bakker

Minke W. van Dedgum Maurits 437 J. Bakker

* Wabe Norbert 444 M. Woudstra Meine Woudstra

Beant Norbert 444 M. Woudstra

* Isa R.S. Norbert 444 R. Bos Roelof Bos

Zonne R.S. Jasper 366 R. Bos

* Elbrich fan Brundyk Rindert 406 R. van der Hoek Roel van der Hoek

Martha H. Thorben 466 R. van der Hoek

* GPD Ward Thorben 466 Stal fd Fiifhoeke Augustinus Hoekstra

GPD Aron Jouwe 485 Stal fd Fiifhoeke

* Marcus Mewes 438 Setske de Jong Gert van Dijkhuizen

Dean Jouwe 485 Stal f. Wettersicht

Tuigen open klasse met vierwielig rijtuig

Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

1 Dieke fan Meren-State Eise 489 Tj. Bouma Jelle van der Weide

2 Hidde fan Dulve Markus 491 H. Eppinga Hendrik Eppinga

3 GPD Fokke Nane 492 A. vd Staal Augustinus Hoekstra

4 Hidde fan Skarren Markus 491 L. Agricola Leslie Agricola

5 Haitske fan de Klaster Julius 486 O.M. Mous Obe Mous

6 Wikkerdewik fan Hylpen Thorben 466 J. en M. de Vries Jilles de Vries

7 Hovenierwester Anneke Pier 448 G. en L. Wester Gooitzen Wester

8 Brecht H Wylster 463 E.W. Andela Elberth-Wim Andela

Bestgaand rijpaard merries
Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

1 Zara Up to Date Tsjalle 454 K. Bakker Amber Hoogeveen

2 Hotske van de Marne Alwin 469 C. en J. Boonstra Yvonne Boonstra

3 Lonneke fan ‘t Noardermar Omer 493 L.J. Folkertsma Janneke Folkertsma

4 Hedwich fan de Greidpleats Wobke 403 F. Hoogeveen Amber Hoogeveen

5 Ysa Fabe 348 W. Sijbrandij Vic van Eijk + JP
6 Manna v.d. Toarnwerterleane Tsjalle 454 H.J. Bos Joukje Hak

JP Dina fan d’ald Loop Jehannes 484 W.Y. de Boer Wybrig de Boer
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Bestgaand rijpaard hengsten/ruinen
Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

1 Grutte Pier Markus 491 H. Eppinga Jacob van der Heide

2 Hero fan ‘e Grupstal Eise 489 Boersma/v/d Bij Willemke van der Bij

3 Hovenierwester Ferre Eise 489 G. en L. Wester Linda Wester

Tuigen: Jeugdrubriek
Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

* Minke W. van Dedgum Maurits 437 J. Bakker Ilse Johanna Bakker

* Jelte Sake 449 Stal fd Fiifhoeke Kjeld Hoekstra

* Ward fan StarKing Thorben 466 Sta. fd Fiifhoeke Ytzen Hoekstra

* Unicum van Boudina M. Aan 416 O.M. Mous Femke Mous

* Hovenierwester Aalwina Ulke 338 G. en L. Wester Douwina Wester

* Andries fan ‘e Huchten Arjen 417 R. Algra Willem Wester

* Isa R.S. Norbert 444 R. Bos Maud Bos

* Zonne R.S. Jasper 366 R. Bos Sanne Bos

* GPD Aron Jouwe 485 Stal fd Fiifhoeke Jelte Hoekstra

* Gjalt Bene 476 P. Okkema Ela Okkema

Stijlprijs Kjeld Hoekstra

Tuigen onder het zadel
Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

1 Tjitte VDK Andries 415 J.  en M. vd Kooi Maud Gerding

2 Beant Norbert 444 M. Woudstra Joke Bouwhuis

3 Stal Okkema’s Wubbo Fonger 478 Stal Okkema Rixte Ludema

4 Hovenierwester Aalwina Ulke G. en L. Wester Linda Wester

5 Feikje ? ? Mette Eppinga

6 Albertje fd Munnikeleane Fonger 478 H. Eppinga Anne Rikst Eppinga

7 Stal Kupers Neeltje Maurus 441 E. Kuperus Erik Kuperus

8 Haitske fan de Klaster Julius 486 O.M. Mous Naomi Haarsma

9 Hidde fan Skarren Markus 491 L. Agricola Leslie Agricola

Tuigen: Enkelspan voor startpashouders
Pl Naam paard Vader Eigenaar Rijder

1 Gouverneur fan ‘t Hertefean Nane 492 Familie Hart-van Veen Jelmer Chardon

2 GPD Aron Jouwe 485 Stal fd Fiifhoeke Augustinus Hoekstra

3 Stal Kuperus Neeltje Maurus 441 E. Kuperus Erik Kuperus

4 Tjitte VDK Andries 415 J. en M. vd Kooi Jelle van der Kooi

5 Gjalt Bene 476 P. Okkema Pieter Okkema

6 Tjeerd van de Bijschuur Tsjalle 454 H. Tubben Fia Tubben
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Centrale keuring 

JANKE L.W. OPNIEUW 

KAMPIOEN

Met een eigen fokdag, maar 
ook een Centrale Keuring, beide 
gehouden op het terrein van 
Manege Gaasterland is het 
achteraf soms even moeilijk 
onthouden of dat ene mooie 
moment nu op de fokdag was 
of toch op de CK? Dit jaar was 
het onderscheid makkelijker 
te visualiseren. Korte broeken-
weer op de fokdag en 
stormachtig weer op de CK. Het 
jaarlijkse KFPS merriebal was nog 
niet eens geopend of de eerste 
partytent had het luchtruim 
al gekozen en de eerste nat 
geregende voorbrengers liepen 
al over het terrein. Moeder 
natuur schonk ons vervolgens 
nog een zevenkleurig 
natuurverschijnsel, waar nu niet 
een hele pot met goud, maar 
vrachtwagens vol ‘zwart goud’ 
onder stonden!

Piet Bergsma en Henk Dijkstra 
hadden ’s morgens vroeg 
eerst andere bezigheden….ze 
moesten zorgen dat er niet nog 
een tweede tentje de vernieling 
in geblazen zou worden. Popke 
van der Meulen en Sabien 
Zwaga hadden, gezien hun 
lichaamslengte, met ere vrij van 
deze belangrijke taak. Gelukkig 

“Net te liuwen”

MEIDIELINGSBLÊD
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was het niet de hele dag kommer en kwel als 
het gaat om de regen en de wind. Droge periode 
waren er ook. Tijdens deze momenten kon het 
publiek, wat heel gemoedelijk, lekker dicht bij 
elkaar kon kruipen in de aanwezige sterke tenten 
langs de zijkanten van de ring, genieten van de 
top van het Nederlandse merriemateriaal.

Janke L.W. wint
Zes groepen met driejarige merries kwam 
voorbij. Daarbij verreweg het grootste aandeel 
Tiede 501-nakomelingen (maar liefst twaalf in 
totaal) in dit gezelschap. Jehannes 484 volgt op 
plekje twee met vijf dochters bij de driejarigen 
op de CK en Markus 491, en Alwin 469 hadden er 
vervolgens elk vier. Ons eigen fokdagkampioene 
Janke L.W. (Jehannes 484 x Gjalt 426), gestalkt 
door de cameraploeg van Omrop Fryslân deed 
ook deze dag geen foute stap en walste door de 
baan als een lieve lust. De merrie verwierf een 
plekje in de kampioensring. Ook de familie Duiven 
had hierin een opvallend sterke troef in Lente 
fan ‘e Ridderdijk (Alwin 469 x Bartele 472). Vanuit 
ons fokgebied leverde vader en dochter Reitze 
Faber en Klaske-Dite Faber de bijzonder goede 
en mooi dravende Juffer fan Burmania (Menne 
496 x Maurits 437). Tijdens de kampioenskeuring, 
alwaar er bij de driejarigen maar liefst dertien 
van aanwezig waren, mochten na diens drafbeurt 
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stuk voor stuk vanaf de nummer dertien tot aan 
de nummer één voor de jury verschijnen en kreeg 
aldaar een mondelinge toelichting. Dat hadden 
deze merries eerder op de ochtend nog niet 
gehad. Persoonlijk houd ik wel van enige uitleg 
en uitgesproken bevindingen door de juryleden, 
maar een ieder was het er wel over eens dat dit 
stukje van de keuring wel wat teveel tijd in beslag 
nam. Hoe dichter we echter bij de top kwamen hoe 
spannender het werd want ja….Juffer en Janke 
waren nog steeds niet naar voren geroepen. Op 
plek vijf dan toch Juffer, maar nog steeds bleef 
nummer 62, Janke L.W. ongenoemd en dan stijgt 
de spanning toch wel heel erg. De camera’s van 
Omrop Fryslân staan op scherp en richten hun 
lenzen richting de Ludema’s ….! En dan het woord 
van de jury, nummer 62 wordt het koppaard…
HOERA, Janke L.W. sleept even heel stoer het 
kampioenschap bij de driejarigen binnen! Vreugde 
alom…”net te liuwen” zijn de verbaasde woorden 
van Johan, Aggie en Hester Ludema en ook zeker 
van Hans en Jeroen Ludema, de broers van Johan, 
die al net zo fanatiek en begaan zijn bij de keuring 
en de prestaties van Janke L.W.
 
Opnieuw een Jehannes 484-dochter op kop 
De verschillende groepen vier t/m zesjarigen 
werden allemaal op vrijdag al gekeurd. Ook 
hier had onze fokvereniging een sterk aandeel. 
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Uiteindelijke kampioen werd de 
mooie Ela Sterre fan de Mersken 
(Jehannes 484 x Thorben 466) 
van de familie Okkema. ‘Onze’ 
Grietje Geertje fan Lyts Grons 
(Jehannes 484 x Tsjalke 397) van 
de familie Boonstra eindigde 
op een zesde plaats. Sjoerd 
Meekma’s mooie fokproduct 
Imke ‘fan Bosksicht’ (Julius 486 x 
Onne 376) werd vijfde in de totale 
groep van tien deelnemers. 
Fokkers Oosterhaven uit Tzum 
zagen diens fokproduct Brecht 
fan Galinga State (Pier 448 x 
Tsjalle 454), die nu in eigendom 
is van Nicky Slegers, tiende 
worden in dit gezelschap. 

Kleinere groep, krachtige 
paarden
Het kampioenschap voor zeven 
jaar en oudere paarden was met 
zes titelkandidaten een stuk 
minder groot, maar omvatte 
wel een collectie bijzonder 
goede paarden. Valentina fan 
‘e Ridderdijk (Alwin 469 x Fridse 
423), gefokt door de familie 
Duiven is daar eentje van. Ze 
had echter in halfzus Sanne 
T.T. , die ook Alwin 469 als vader 
heeft een sterke concurrentie 
die uiteindelijk ook het 
reservekampioenschap naar 
zich toe trok. De zevenjarige 
Xalvador fan Lutke Peinum 
(Hessel 480 x Jasper 366) werd 
de uiteindelijke kampioen. Zoë 
k. (Bartele 472 x Beart 411) 
van Hendrik Kuiper en oud Ck-
kampioene Wietske (Tsjalle 
454 x Mewes 438) van Gerard 
Samplonius en Maartje Vriend 
bevonden zich ook in die selecte 
gezelschap titelkandidaten. 

Bij de veulens hebben we 
het afgelopen seizoen op de 
keuringsvelden veel kwaliteit 
gezien. Maar bij veulens is het 
altijd maar afwachten hoe ze 
zich op een andere dag, op een 
ander keuringsveld laten zien. 
De inbreng van hengstveulens 
vanuit ons fokgebied bracht 
ons geen kandidaat in de 
kampioenskeuring. Bij de 
merrieveulens lukte dit wel. 
Vera fan ‘e Ridderdijk (Teun 505 
x Eise 489) van de familie Duiven 

MEIDIELINGSBLÊD
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uit Hartwerd en Tiara fan Kippenburg (Markus 491 
x Alke 68) van Hendrik Eppinga uit Oudemirdum 
kwamen op kop in diens groep en mochten zich 
meten in de kampioenskeuring. Tot het veroveren 
van een (reserve)titel kwam het helaas niet.

In de kampioensring van de enters kwam 
opnieuw een fokproduct van de familie Duiven. 
Deze Sterre fan ‘e Ridderdijk (Auwert 514 x Eibert 
419) vertegenwoordigde samen met Silke van de 
Gonda (Tymen 503 x Aarnold 471) de kopgroep 
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van het kleine gezelschap enters. Daar showde ze 
zich dusdanig in de kijker richting de reservetitel 
bij de eenjarigen. Bij de twenters wist onze 
eigen kampioene van It Fryske Hynder, Mintsje 
fan Wettersicht (Omer 493 x Tsjalle 454) van Gert 
van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Follega 
door te stomen naar de kampioensring. Daar 
bleef ze echter steken en ging de latere algeheel 
jeugdkampioene Nine fan ’t Reidfjild (Tiede 501 x 
Take 455) er met de kampioenssjerp vandoor.

Met de parade voor modelmerries, de Xerxina-
troffee die opnieuw naar Renske Carmen fan de 
Visscherwei ging, de PAVO/FRYSO sportrubrieken 
op vrijdag en enkele tuigrubrieken tussendoor 
was de CK overall gezien een mooie editie 
(behalve het onaangename weer dan). Janke 
L.W. als uiteindelijke Algemeen kampioene….wat 
een prachtige overwinning voor deze goede 
merrie en Ela Sterre fan de Mersken die algemeen 
reservekampioen werd!
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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

Coby Kruis 
sportmassage voor uw paard

P.G. Otterweg 6 - 8458 ES Tjalleberd         06-46234423     

www.cobykruis.nl        info@cobykruis.nl

4 Verbetert spieropbouw

4 Verbetert 

bewegingsvrijheid

4 Vermindert spierkramp

4 Stimuleert de circulatie 

van het lymfestelsel

4 Voorkomt verklevingen 

in het bindweefsel

4 Leert ontspannen 

en loslaten

MEIDIELINGSBLÊD



Verdiende predicaten van onze leden op de Centrale Keuring 2022  
(inclusief na- en herkeuring)

Naam Afstamming Fokker Eigenaar Predicaat

Janke L.W. Jehannes 484 x Gjalt 426 Fam. Ludema Fokker Voorl. Kroon

Lente fan ‘e Ridderdijk Alwin 469 x Bartele 472 Mevr. A. Duiven-Lettinga Fokker Voorl. Kroon

Laura van het Middengras Tymen 503 x Jisse 433 J.A. Ammerlaan Mevr. A. Duiven-Lettinga Voorl. Kroon

Lyske fan ‘e Ridderdijk Omer 493 x Eibert 419 Mevr. A. Duiven-Lettinga Fokker Voorl. Kroon

Juffer fan Burmania Menne 496 x Maurits 437 R.A. Faber K.D. Faber Voorl. Kroon

Janne fan Synaeda Omer 493 x Stendert 447 A.S. Oosterbaan Fokker Voorl. Kroon

Brecht fan Galinga State Pier 448 x Tsjalle 454 Joh. Oosterhaven Nicky Slegers Kroon

Dieke fan Meren-State Eise 489 x Teeuwis 389 J. Vriend Tj. Bouma Beheer B.V. Kroon

Hester fan Hylpen Markus 491 x Wierd 409 Fam. de Vries Fokker Voorl. Kroon

Grietje Geertje fan Lyts Grons Jehannes 484 x Tsjalke 397 J. Boonstra-Hijlkema Fokker Voorl. Kroon

Hinke fan Kippenburg Julius 486 x Maurits 437 H. Eppinga Fokker Voorl. Kroon

Griet fan Dijkmaniastate Beart 411 x Folkert 353 D.B. Dijkman Fokker Model

Wobke Fonger 478 x Andries 415 J. Siegers H. Eppinga Voorl. kroon

Zoë k. Bartele 472 x Beart 411 H. Kuiper Fokker Model

Wietske Tsjalle 454 x Mewes 438 Samplonius/Vriend Fokkers Model

Xalvador fan Lutke Peinjum Hessel 480 x Jasper 366 N.J. Osinga A. Thomassen Model

Jildou Stal de Oergong Ulbrân 502 x Jerke 434 H. Frieswijk Fokker Kroon

Albertje fan de Munnikeleane Fonger 478 x Andries 415 S.D. de Jong H. Eppinga Kroon*

Fleur O. Markus 491 x Jisse 433 Dijkstra/Osinga Ch. Dijkstra Kroon*

*tijdens promotiekeuring

Hendrik Spoelstra

09-09-1938 - 15-09-2022 
HENDRIK SPOELSTRA 

 
Kort na onze fokdagen van 2022 overleed ons 
lid Hendrik Spoelstra uit Wommels. Hij was net 
84 jaar geworden. Spoelstra was een trouwe 
bezoeker op vele evenementen en fokte zelf 

met o.a. Dirk 298-dochter Tietsje S. (mv. Jochem 
259). Samen met zijn vrouw Tiety Spoelstra-van 
der Wal was hij ook jarenlang een vast gezicht 

bij de ringsteekwedstrijden met de sjees.
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Heb je een professionele paardenhouderij? Dan is het - zeker 

gezien de huidige ontwikkelingen - een uit daging om de juiste 

balans te vinden tussen passie, vakmanschap, voldoende geld 

verdienen en je bedrijf blijven ontwikkelen.

Countus helpt je met het maken van de juiste keuzes. We zijn dé specialist 

voor de paardenhouderij en verzorgen onder meer bedrijfsadvies, salaris- en 

personeelsadministratie, jaarrapporten en belastingaangiften. Ook stellen 

we perioderapportages en analyses met benchmarking op. Meer weten? 

Neem contact op. 

COUNTUS.NL

Countus Joure

Mercatorweg 2

0513 65 79 90 / joure@countus.nl

Peter, hoe haal ik het 
beste uit mijn paarden-
houderij?

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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Vic van Eijk
Ien fan de jeuchlike dielnimmers oan 
rubryk bêstgeand hynder dit jier wie Vic 
van Eijk út Nijlân. De 15-jierrige Vic ried 
twa merjes: Kado (Mewes 438) en Ysa 
(Fabe 348). Mei Ysa mocht Vic sich as fyfde 
opstelle en sy waard as ‘bêste jeuchlike 
dielnimmer’ huldigen. Fan de sjuery (red. 
Joyce Haaijer en Rita van der Meulen) krige 
hja kompliminten foar it netsjes foarstelle 
fan beide hynders. 

Kado
“Thuis hebben we vier paarden, waaronder 
één Fries. Dit is Kado (v. Mewes 438), het 
paard van mijn moeder. Zelf rij ik veel 
wedstrijden met mijn pony’s en sinds kort 
op een paard. Springen en eventing vind ik 
erg leuk, dit is mijn grootste passie. Vorig 
jaar had mijn pony helaas een blessure 
en moest op rust. Toen ben ik Kado gaan 
starten op de wedstrijd. Dit was erg leuk, 
zelfs op de Friese kampioenschappen 
mogen rijden. Na een tijdje heb ik het 
springen weer opgepakt en ben niet meer 
met Kado gestart”, skriuwt Vic. De 11-jierrige 
stjermerje Jantine H wurdt troch de famylje 
Kado neamd. Op it Heamielconcours yn 
Boalsert dit jier hat Vic har mem, Marleen 
van Eijk-Deelen, Kado starten yn de klasse 
B. Mei moai resultaat: 186 punten en 208,5 
punt (in tredde priis). Ek hat Marleen goede 
resultaten behelle mei Kado foar de karre 
yn menwedstriden. 

Idee
“Onlangs kwam Wytske Sijbrandij-Cnossen, 
een vriendin van mijn moeder met het 
leuke idee om mee te doen met bestgaand 
rijpaard op de fokdag it Fryske Hynder. 

Ondanks de tijd dat ik niet meer met Kado 
gestart was, klonk dit als een heel leuk 
idee. Wytske vroeg of ik met haar paard Ysa 
ook wilde rijden. Mijn moeder en ik zijn lid 
geworden van de fokvereniging en deze 
rubriek gelijk opgegeven. Kado ben ik thuis 
weer gaan rijden en ik ben twee keer gaan 
oefenen met Ysa. Met Kado moest ik in het 
allereerste groepje. Zelf had ik eigenlijk 
nog geen idee wat ons te wachten stond. 
Kado ging erg goed, ik was tevreden! Met 
Ysa ook heerlijk kunnen rijden”, fertelt Vic.

Finale
“We hebben gewacht op de uitslag, met 
de verassing dat ik naar de fi nale mocht 
met Ysa! Iedereen om mij heen was blij 
en hup de witte bandages om en naar de 
ring. Wauw, wat een publiek stond ons te 
wachten. Eigenlijk heb ik in de fi nale alleen 
maar genoten. Ysa heeft  zich goed laten 
zien en een fantastische plek behaald. Ik 
ben zeker van plan volgend jaar weer mee 
te doen, want wat een leuke belevenis was 
dit!”.  

Dit kear twa amazones oan it wurd: Vic van Eijk en Yvonne Boonstra. 
Ek oandacht foar in oantal oare moaie sportprestaasjes. l

Tekst: Anke Noordmans* Foto: Johanna Faber

Wedstrijdpraat dressuur
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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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Yvonne Boonstra 
Earder yn dit blêd stiet al in ynterview mei 
de famylje Boontra. Yvonne (25 jier) is de 
iennichste fan de fj ouwer bern fan Joyce 
en Cees dy’t noch hynder rydt. Nei har wurk 
as mondhygiëniste giet hja efk es lâns har 
âlderlik hûs om har hynders te riden. Yn 
de L2 rydt hja de 8-jierrige Uilkje B.L. (h: 
Tsjalle 454) en mei de 4-jierrige Hotske 
van de Marne (h: Alwin 469) mei hja yn de 
L1 begjinne.  Uilkje is in twadde preemje 
stjermerje en fokt troch Marijke Brandsma-
Leijendekker út Wytmarsum. 

Hotske
De Alwin-dochter is fokt troch Douwe van 
Foeken út Boalsert en tegearre mei Grietje 
Geertje fan Lyts Grons (h: Jehannes 484) en 
noch trije oare merjes opfokt. Ferline jier 
op de fokdei Blauhûs yn Harich mocht de 
3-jierrige Hotske as tredde opstelle neist 
talinten Gerritje E van de Noeste Hoeve (h: 
Jehannes 484) fan Pieter en Tiety Okkema 
en Hiske fan Galinga State (h: Jurre 495) 
fan de famylje Oosterhaven. Op de Sintrale 
Keuring ’21 is sy foarriedich kroan wurden. 
“De earste tariedings foar it sealmak 
meitsjen binne thús dien. Dêrnei is ien fan 
Stal De Mersken der foar de earste kear 
op stapt”, fertelt heit Cees. “Om de merje 
wenne te litten oan in oar terrein, bin ik mei 
har de wedstriden yn gongen. It is in leuk 
dressuerhynder”, seit Yvonne entûsjast. 
“Hotske is in hiel slim hynder, sy wol graach 
leare, is rêstich en bliuwt altyd stappen”, 
neff ens Joyce en Yvonne.

Bêstgeand rydhynder
Op de fokdei is Yvonne mei Hotske twadde 
wurden yn de rubryk merjes bêstgeand 
rydhynder. Fan sjuery Joyce Haaijer en Rita 
van der Meulen hawwe hja moaie cifers 
krigen: achten foar draf en galop. De merje 
is foal fan de hynst Beant 517 (h: Hessel 
480), dy’t koart lyn nei Mexico ôfreizge is. 
De kar foar de hynst by Hotske is troch de 
famylje op Beant fallen om syn memmeline 
en hy is ‘grootramig’ en sterk boud. 
Earst is Hotske yn training west foar in 
IBOP ûnder it seal (27 oktober) mei Jelmer 
Ketelaar. Mei de prachtige score fan 80 
punten is de merje defi nityf kroan wurden. 

Yn de Prizen
Op it ‘Alrako KFPS Kampioenschap dressuur’ 
(wykein fan 18 & 19 septimber) yn Ermelo 
is Wybrig de Boer mei Dina fan d’ald Loop 
(h: Jehannes 484) yn de fi nale tredde 
wurden. Dit duo krige 67,111 prosint yn 
de klasse B. De 5-jierrige stjermerje is fokt 
troch har âlden Dirkje en Willem de Boer út 
Achlum. Yn de L2 is Thea Dijkstra mei har 
hynst Harm fan de Koldenhool (h: Michiel 
442) kampioen wurden. In moanne earder 
waard de kombinaasje earste yn de L2 op 
de Hippiade.  Laura Rolling mei har sels M1 
kampioen neame mei Floris van de Terpen 
mei 72,556 %. Dizze Hessel-soan is fokt 
troch Rudy Rienstra út Wommels. Reserve 
kampioen waard Thea Dijkstra mei Michiel-
soan Doris van Autofarm. Wendy Okkema 
mei har stoere Stal Okkema’s Willem (h: 
Michiel 442) is ZZL-kampioen wurden mei 
69,792 prosint. De yn augustus ferstoarne 
Michiel 442 Sport Elite AA hat yn Harm, Doris 
en Willem trije talintfolle sport hynders 
neilitten. 

Jaring fan Galinga State
Tidens de earste seleksje dei fan de 
Friesian Talent Cup op sneon 12 novimber 
yn Sint Nyk hat Henny Roff el mei Jaring fan 
Galinga State stjer AA (h: Ulbrân 502) de 
heechste score fan de dei behelle. Dizze 
hynst is fokt troch Geert Oosterhaven fan 
Tsjom út Tsjalle-dochter Klaske fan Galinga 
State stjer Sport A. De kombinaasje mei 
mei har 80 punten nei de ‘instuctiedag’ 
op 17 desimber. Jaring is no fan Ted Kop 
Jansen út Diever. Op it twadde stie Wendy 
Okkema mei Lyckle fan Synaeda (h: Omer 
493) mei 72,5 punten. Fokker fan Lyckle 
is Anke Oosterbaan en de eigner fan de 
hynst is Stal Okkema. Dit jonge talint komt 
út Model Preferinte Prestatie merje Myrtha 
fan Synaeda (h: Beart 411). It 4e plak wie 
foar Jorn DW (h: Jehannes 484) mei eigner 
Lilian de Waal. Jorn DW is fokt troch Hette 
Walstra út Spannum út de 9-jierrige Stelle 
Sollenberg Stjer Sport AA (h: Norbert 444). 
Op dei twa fan de seleksje FTC hat Jaakje 
fan Wettersicht stjer (h: Uldrik 457) mei 
Christina Dijkstra in útnoeging krigen. 
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Rondje studieclubs… 

studieclub 1 aan de taart!

Twee dagen na het zadelexamen van het Centraal Onderzoek 
komt studieclub 1 bij elkaar. Met Johan Ludema uit Witmarsum 
als lid binnen deze studieclub ligt het wel heel erg voor de hand 
de bijeenkomst aan de Rijpenderlaan in Witmarsum te houden. 
Johan, Aggie en Hester Ludema ontvangen de groep hartelijk. 
KFPS inspectielid Sabien Zwaga is dan al aanwezig. Zij heeft 
eventjes daarvoor in het daglicht de merrie Hester L.W. (Jisse 
433 x Tsjerk 328) al bekeken, als moeder van de dan nog in het CO 
lopende hengst Hielke L.W. (Jurre 495 x Jisse 433). De verkregen 
moeder-informatie neemt zij mee naar het stamboekkantoor 
voor de dossiervorming van de hengst die hard op weg is een 
driecijferig nummer achter zijn naam te bemachtigen!

Paardenbestand
Wanneer het gros van de groep zo’n beetje is gearriveerd stelt 
de familie Ludema haar paardenstapel stuk voor stuk nog 
even aan ons voor. Uiteraard komt Hester L.W. even uit de box, 
maar ook haar dochter Benthe L.W. (Jehannes 484 x Jisse 433). 
Moeder Hester blijkt drachtig van Faust 523 en dochter Benthe 
is dragend van Gosse 526. Vanzelfsprekend komt ook Janke L.W. 
even onder de TL-lamp (‘spotlight’ zou een leukere benaming 
zijn, maar hè, de schuur van de Ludema’s hebben toch echt 
gewoon tl-lampen hahaha). Wauw, wat is ze mooi. Zoveel statuur 
en een hele mooie lange hals! Heerlijk relaxt ook. Ze genoot wel 
van alle aandacht. Ook keken we nog even door de tralies van 
de box van oud-fokdagkampioene Wilma L.W. (Gjalt 426 x Tsjerk 
328), die naast Janke L.W. ook eerder al Bernardus L.W. fokte. 
Deze hengst kreeg ook al eens een aanwijzing voor het CO. De 
Ludema’s hebben verder enter Talitha L.W. (Tiede 501 x Jisse 433) 
en Tooske L.W. (Auwert 514 x Gjalt 426) nog op stal staan. En dan 
is het tijd voor koffie….MET GEBAK!!!

Topfokkers
In de warme woonkamer strijkt het veertienkoppige gezelschap 
neer en doet men zich tegoed aan het lekkers. Voorzitter Willem 
de Boer jr heet iedereen welkom, waaronder ook onze drie nieuwe 
leden Otte Leijendekker, Erik-Jan Wijnstra en Jaap Hilverda. Met 
een succesvolle fokdag en een daarop volgend goede Centrale 
Keuring, met daarbij gewaardeerde belangstelling van het 
Omrop Fryslânteam HEA kunnen we terugkijken op een mooie 
zomer. Al pratend beseffen wij ons ineens dat we in een wel 
heel bijzonder select en vooraanstaand gezelschap verkeren. 
In ons midden zitten namelijk maar liefst drie fokkers die op 
dat moment nog elk een hengst hebben lopen in het Centraal 
Onderzoek! Familie Kruis met Gijs K, Janny Bosma/Siebren de 
Vries met Jorke fan é Kamperdyk en uiteraard de familie Ludema 
met Hielke L.W. ….welke andere studiegroep kan nu zeggen dat zij 
maar liefst DRIE hengstenfokkers in één jaar in diens gezelschap 
hebben! Dat vraagt bijna opnieuw om taart…..!

(Locatie)keuringen
Studieclubs zijn de uitgelezen gelegenheden om het wel en wee 
van ons Friese paard en de keuringen of sportevenementen met 
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elkaar te bespreken. Zo kwam deze keer onder 
andere de locatiekeuringen aan bod. In de twee 
coronajaren een welkome invulling van het keuren. 
Geen twijfel over. In een ‘normaal jaar’ zoals 2022 
worden deze locatiekeuringen doorgezet. In 
het voorjaar mochten de trainingsstallen twee 
locatiekeuringen per stal organiseren. Vonden 
wij dat goed? “Nee” zegt onze studieclub. Eentje 
per locatie is meer dan genoeg. De fokdagen van 
de fokverenigingen moeten het middelpunt van 
de keuringen blijven en moeten niet uitgehold 
worden. Andere jaren in de maanden april-mei-
juni ongeveer twee stamboekkeuringen, nu zo 
ongeveer twintig locatiekeuringen. We begrijpen 
echter heel goed dat trainingsstallen dit concept 
wel omarmen en diens klanten hiermee ook een 
mooi totaalpakket kunnen bieden, met eventueel 
een dekking van een gekeurde merrie erbij 
inbegrepen. 
Onze studiegroep ziet ook liever een veulenkeuring 
die wat eerder in het jaar gehouden wordt voor 
de vroeg geboren veulens. Of zou een tweede 
fokdag, eerder in het seizoen gehouden, binnen 
onze fokvereniging ook een mogelijkheid zijn? 
Het idee wordt gelanceerd, de voors en tegens 
op tafel gelegd.

Jury
Met Sabien Zwaga als gast tijdens deze 
bijeenkomst kan het niet anders dan dat ook het 
jureren en het jurykorps even ter sprake komt. 
Het moge duidelijk zijn dat het KFPS het dit jaar 
lastig had qua bezetting van de keuringen. Ook 
het jurykorps lijkt moeite te hebben met het grote 
aantal keuringen want men moet niet vergeten 
dat ook het buitenland nog meegeteld moet 
worden. Daarnaast bevatte het korps nog veel 
jonge mensen die nog niet volledig zelfstandig 
mee konden draaien. 

Enkele leden van onze studiegroep constateren 
toch wel enige storing in de uniformiteit van het 
jureren. Op de ene keuringsdag krijgt een paard 
cijfers op ras en bouw en op een herkeuring zijn 
deze punten ineens sterk veranderd. Dat moet 
niet kunnen. Ook het inzicht van juryleden van de 
keuringen en de juryleden van de verrichtingen 
liggen soms ver uit elkaar en zouden eigenlijk 
dichter naar elkaar toe moeten komen. 

Wat nog meer?
Er komen een heleboel puntjes nog wel aan bod. 
Bijvoorbeeld de Centrale Keuring. In Harich, erg 
afhankelijk van het weer en dat vinden wij wel een 
erg groot risicofactor. Is eigenlijk niet paard- en 
menswaardig. 

Fokdoel
Dan komt ook de leeftijd van de paarden aan 
bod. Er mogen geen driejarigen in IBOP, wel in 
ABFP. Moeten we dit nog wel willen? En zijn de 2,5 
jarige hengsten tijdens de eerste bezichtiging 

niet te jong? Zouden we ze niet liever een jaartje 
ouder willen hebben? Zijn wij niet allemaal té 
prestatiegericht?
We bespreken ook nog even het fokdoel en lijken 
sport nu minder belangrijk te vinden. Duurzaam en 
gezonder, met een fijn karakter. Het Friese paard 
moet ook wel betaalbaar blijven. Is de gezondheid 
van het Friese paard nu echt zoveel minder dan 
vroeger? Onze studiegroep denkt van niet.
Laagverwant, bloedspreiding, ziektes. Laag 
verwant is inherent aan slechtere kwaliteit 
wordt gezegd. Hoe op te lossen? Meer hengsten 
goedkeuren, meer spreiding van hengsten en 
een maximum aantal dekkingen instellen voor de 
hengsten. Misschien een hengst uit het buitenland 
halen die voortgekomen is uit een dekking van 
een hengst met dekvergunning in het buitenland. 

Outcross? Wat vinden wij ervan? Liever niet zegt 
de meerderheid. Dit zou het allerlaatste redmiddel 
kunnen zijn maar andere rassen hebben ook zo 
hun problemen dus garantie heb je nooit. 
Weke delen problematiek. Wat weten we hier nu 
eigenlijk van? En wat we weten, wordt dit ook 
gedeeld met de leden? Het wordt tijd om meer 
informatie te gaan verzamelen én te delen.

En wat nog meer?
Het is toch elke keer wel opvallend dat de punten 
die CO-hengsten meekrijgen zo ontzettend hoog 
zijn. Een goede merrie uit ABFP of IBOP zou dat 
nooit krijgen. Is dat wel fair? 
Livestreams op keuringen, positief! Kunnen we 
het nog even terugkijken en is goed voor het 
buitenland. Het is een goede aanvulling. 
De ontwikkelingen rondom embryo’s wordt 
groter. Wij zien echter heel graag terug op 
stamboeksite en/of papier of een veulen nu via 
embryotransplantatie is geboren of als geboren 
veulen bij eigenlijke moeder ter wereld is gekomen. 
Immers het wordt lastiger nu te weten of een 
merrie zogend was of niet. En hoe zit het met de 
voorwaarden voor modelschap. Moet ze dan nog 
zogend zijn geweest? Of zou deze voorwaarde 
er ook wel af mogen? Zou een ET nakomeling ook 
voldoende zijn? 

En dan de herkeuringen
We blijven er moeite mee hebben dat deze 
keuringen niet meer openheid krijgen. Waarom 
worden deze keuringen niet via livestream 
gedaan? Dit mag best transparanter. 
De avond wordt gevuld met ervaringen, 
constateringen, vragen, opmerkingen, positieve 
en negatieve zaken die we allemaal tegenkomen 
in de fokkerij, op keuringen of op andere 
evenementen. Het Friese paard zit in ons hart 
en we spreken er graag over. We zouden vele 
avonden kunnen vullen, maar voor vanavond 
houden we het rond 23.00 uur voor gezien. We 
drinken nog een drankje en gaan dan allemaal 
weer huiswaarts.
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EXCURSIE BIJ VDL; VAN DE LAGEWEG BEARS

Donderdagavond 13 oktober zijn we met 
studiegroep 3 naar VDL in Bears geweest. 
Iedereen wel bekend, de hengstenhouderij 
en handelstal van familie van de Lageweg. 
Het bedrijf is meest bekend om zijn 
kwaliteitsvolle springpaarden, tal van 
dekhengsten in deze fokrichting, de 
springsport en handel in springpaarden 
over de hele wereld. Ook fokkers van 
dressuurpaarden kunnen bij VDL terecht, 
echter in mindere mate in vergelijking tot 
de springers.

Op het bedrijf troffen we ook een 3-tal 
Friese hengsten aan, die daar tijdelijk 
waren voor het invriezen van sperma. De 
aanwezigheid van enkele Friezen is een 
initiatief van Doeke Hoekstra met zijn 
eigen activiteit in het winnen en verkopen 
van diepvries sperma van Friese Paarden 
(BlackHorseProjects.com) die hij op het 
bedrijf van VDL kan doen.

Doeke Hoekstra is fulltime werkzaam 
bij VDL en verantwoordelijk voor het 
laboratorium. Hier wordt het sperma 
gewonnen en verdeeld. Daarnaast 
gebeurt hier het invriezen van sperma. 
Om een beeld te geven, bij VDL worden 
jaarlijks richting de 4000 dekkingen 
verzorgt over de hele wereld. Ter vergelijk 
wordt dit momenteel bij het hele Fries 

Paardenstamboek ook gedaan. Dit laat 
wel zien hoe groot de omvang van VDL is.

Doeke heeft ons deze avond meegenomen 
in het verhaal van VDL. Bijzonder het bedrijf, 
door Wiepke van de Lageweg opgezet, nu 
nog steeds floreert onder de aansturing 
van Wiepke’s zonen. De avond hebben we 
naast een rondleiding over het bedrijf 
vooral stilgestaan bij de vruchtbaarheid 
van paarden. Het enthousiasme van Doeke 
op dit vakgebied komt nadrukkelijk naar 
voren in zijn verhaal. 

Doeke is niet alleen gericht op het 
dagelijkse werk van winnen, verdelen en 
invriezen van sperma, maar doet ook veel 
onderzoek op basis van de kennis die hier 
dagelijks op gedaan wordt. Zo worden alle 
dekkingen gemeten en geregistreerd. 
Als belangrijkste stuurinstrument wordt 
vooral gekeken naar het percentage 
“non return”, een kengetal dat aangeeft 
welke deel van de merries bij de eerste 
inseminatie drachtig wordt. Zo zijn we de 
avond meegenomen in verschillende zeer 
interessante analyses en conclusies ten 
aanzien van vruchtbaarheid.
Kortom een zeer leerzame, boeiende en 
gezellige avond!

Namens Studiegroep 3.  
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Op zaterdag 12 november 2022 werd CO2022 afgerond met de goedkeuring van zeven 
nieuwe KFPS stamboekhengsten. Ons fokgebied was dit jaar sterk vertegenwoordigd in 
dit selecte gezelschap. Felicitaties zijn dan ook zeker op zijn plaats. Een unieke belevenis 
om je eigen fokproduct of aankoop omgedoopt te zien worden tot goedgekeurde KFPS 
dekhengst. In voorgaande edities van het Meidielingsblêd hebben we deze hengsten al 
besproken.  
Linksboven op de foto Hielke 530, gefokt door de familie Ludema en nu in eigendom van 
Stal Chardon/H.J. Niemeijer. Rechtsboven Hilbert 529, nu in eigendom van ons lid Rudy 
Rienstra. Linksonder Jorke 532 gefokt door Sybren de Vries uit Witmarsum en ons redac-
tielid Janny Bosma. Tot slot rechtsonder Hildwin 528, gefokt door de familie Kruis te Heeg.  

Totaal niet op gerekend maar hij was op tijd weer fit en hij flikte het! Een laatste 
examendag met een prachtige ontknoping. Met nette punten voor een grote driejarige 

79,0/83,5/80,5.
Machtig mooi om mee te maken. En je blijft natuurlijk voor altijd de fokker van Jorke 

532 zoals hij nu de fokkerij ingaat. Verkocht als veulen samen met de merrie Lobke aan 
Cees en Anja van Asch die hun fokkerij begonnen. Wie had dat kunnen bedenken. Cees 
en Anja hebben hem samen met de Gebr. van Manen waar hij verder is opgegroeid en 

klaargemaakt  voor de keuring en het CO. 
Jorke krijgt nu vakantie en gaat zich daarna voorbereiden op de HK 2023.  

Nu al benieuwd hoe hij zich daar zal presenteren!

Reactie van de fokkers van Jorke 532:
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