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Op Tal   oktober 2014

Veranderingen met betrekking tot 
het ‘op tal’ zetten, de vooropstelling 
bij de keuring voor opname en 
de nieuwe opzet van Pavo-Fryso 
bokaal waren drie grote wijzigingen 
bij de organisatie van de fokdag. 
Gelukkig is alles goed verlopen 
en kunnen wij terug zien op een 
geslaagde dag.

Wij hadden ook weer mooie 
kampioenen en onder andere een 
prachtige rubriek Kroonmerries. 
Helaas vielen de resultaten in de 
rubriek 3-jarige voor opname weer 
enigszins tegen. Ik zeg ‘weer’ want 
uit een analyse van de resultaten 
van deze rubriek van de afgelopen 
10 jaar blijkt dat wij de laatste 2 
jaar qua percentage stermerries 
ruim onder ons gemiddelde scoren. 
Normaal wordt bij ons tussen de 40 
en 50% van de gekeurde driejarige 
ster. In 2013 en 2014 waren de 
percentages respectievelijk 20% en 
28%. De vraag is nu of er sprake is 
van twee ‘mindere’ jaargangen, of 
wij aan kwaliteit hebben ingeboet 
in ons paardenbestand of is er een 
andere oorzaak? 

Ids Hellinga gaf in zijn column 
in de Phryso aan dat het gebruik 
van jonge hengsten mogelijk 
tot teleurstellingen kan leiden. 
Dat de verwachtingen van deze 
jonge hengsten die zich nog niet 
bewezen hebben in de fokkerij, 
mogelijk te hoog gespannen zijn. 
Ik denk dat hij daar gelijk in heeft 
maar is het misschien ook niet 
zo dat de verwachtingen voor de 
jonge merries te hoog gespannen 
zijn? Wordt de grens voor een 
stermerrie niet onbewust steeds 
hoger gelegd? 
En worden daarmee de verschillen 
in de top niet steeds kleiner? 
Als dat het geval is ontstaat 
er een steeds groter ondereind 
en hoewel er nog wel eens een 
hengst wordt goedgekeurd 
uit een stamboekmoeder, kan 
toch wel gesteld worden dat 
een stamboekmerrie over het 
algemeen verloren gaat voor de 
fokkerij. 
En dat is heel jammer voor de 
fokker/eigenaar maar ook niet 
goed voor de fokkerij. 
Genoeg dingen om de komende 
tijd over na te denken en wellicht 

Van de bestuurstafel
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aan de orde te brengen in de 
komende regiovergadering.

Op de Centrale keuring hebben 
de paarden van It Greidhynder 
het goed gedaan. Naast een heel 
aantal prachtige resultaten bij 
de sportrubrieken stond onze 
kampioen bij de 3-jarige (en enige 
eerste premie) op de vijfde plaats 
in haar rubriek en is voorlopig 
kroon verklaard. Onze kampioen 
van de 4-6 jarige stond bovenaan 

in haar rubriek en onze algemeen 
kampioen werd reservekampioen 
bij de zeven jaar en oudere 
merries. Als klap op de vuurpijl 
werden in totaal (inclusief her- en 
nakeuring) maar liefst 3 merries 
Model verklaard! Hieruit blijkt 
dat het met de kwaliteit van 
de paarden bij It Greidhynder 
gelukkig wel goed zit en dat is 
na het hele betoog hiervoor een 
geruststellende gedachte.

Bart Aerts
Voorzitter 
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Uitslagen Fokdag 

It Fryske Greidhynder 2014
Uitslagen vrijdag 25 juli 2014

Rubriek 1 Hengstveulens
1e 005: Ulthym Wâldman ( Bartele 472)Fokker/Eig.: Y. de Vries,  
 Drogeham 011:Tymen van de Lits (Wimer 461) Fokker/Eig.:  
 A. Minkema, Rottevalle
2e 001, 003, 009
3e 006, 
Geen 010
Afwezig 002, 004, 008, 012, 013

Rubriek 2 Merrieveulens 
1e 017:Tessa van de Groote Gast (Tsjalle 454) Fokker/Eig.:   
 J. Veenstra, Grootegast 022: Teske fan Wiardastate (Norbert  
 444), Fokker/Eig.: Dhr. J.M.L. Glas, Goutum
2e 015, 016, 018, 019, 021, 023
3e 014, 020, 024, 025, 027, 028
Afwezig 026, 029

Rubriek 7 Graadverhoging 4+ merries 
Ster 1e -
Ster 2e 037:Hilde fan Bokkum (Tjalf 443), Fokker/Eig.: B. de Boer, Nes
Stb. 3e 032, 033, 035, 036, 038
Stb.  030, 034
Afwezig 031

Rubriek 12 Opname ruinen 
Ster 1e -
Ster 2e 039: Delmer G. fan Hessel State (Haitse 425) Fokker/Eig.:   
 Mevr. K. Tijsma-Spoor, Smallebrug 040:Hearke van Menke  
 (Beart 411) Fokker/Eig.: H.H. Menke, Winsen
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Rubriek 13  Graadverhoging 4+ ruinen 
Ster 1e -
Ster 2e 041: Flemming van Menke (Beart 411),  Fokker/Eig.: H.H.  
Menke, Winsen

Rubriek 14 Sterruinen 
Ster 1e -
Ster 2e 042:  Bindert van Jildou Z. ( Jerke 434)  van der Zee, St.   
 Jacobiparochie, Eig: Mevr. Ch. van Zijl-Rühl, Bantega
Stb. 3e -

Uitslag dressuur BB ongeregistreerd:
Eerste proef:
1) Afke Dees – Ploegstra  Wijbrand  197
2) Leslie Agricola  Leslie fan Sleat 180
3) Ayla van der Ven  Gepke   163
 Helina Cazemier  Zita R   163
5) Jeltsje Smeding  Tavieta   155
X    Jildau van der Ven  Jildau   Vrijw.

Tweede proef:
1) Afke Dees – Ploegstra  Wijbrand  180
2) Leslie Agricola  Leslie fan Sleat 174
3) Ayla van der Ven  Gepke   170
4) Helina Cazemier  Zita R   168
5) Jeltsje Smeding  Tavieta   160
X    Jildau van der Ven  Jildau   Vrijw.
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Uitslagen zaterdag 26 juli 2014 

Rubriek 1A Hengstveulens  
1e 056:  Uniek fan ‘e Hege Terp (Epke 474)  Fokker/Eig.: Tj.D.  
 Terpstra, Marssum, 057:  Teun R.S. (Bartele 472)  Fokker/Eig.:  
 Dhr. R. Bos, Bolsward
2e 051, 052, 053, 054, 055, 059, 060, 061 
3e 058

Rubriek 1B Hengstveulens 
1e -
2e 063, 064, 065, 066, 067, 068, 071, 072, 007
3e 069
Afwezig 062, 070

Rubriek 2A Merrieveulens 
1e 077:  Viebeke v.d. Wiske Hoeve (epke 474)  Fokker/Eig.: G.H.  
 Bijlsma, De Veenhoop 079:  Ulde D.S. (Wierd 409)
 Fokker/Eig.: P. Dekker, De Wilgen
2e 075, 078, 080 
3e 076, 081
Afwezig 073, 074

Rubriek 2B Merrieveulens 
1e 083:  Tetsje Bernou fan ‘e Ies (Norbert 444)  Fokker/Eig.: D.  
 Dijkstra, Eestrum
2e 082, 084, 088
3e 086, 087, 090
Afwezig 085, 089

Rubriek 3 Entermerries 
1e 097:  Richtje van de Arebo Hoeve (Tsjalle 454)  Fokker: R.   
 Arends , Beilen,  Eig.: J.J. v.d. Meulen, Broek-Noord, 094:  Rixt  
 fan Wiardastate (Beart 411),  Fokker/Eig.: Dhr. J.M.L. Glas,  
 Goutum
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2e 092, 095, 096, 091
3e 099
Afwezig 093, 098, 100

Rubriek 4 Twentermerries 
1e 103:  Maartje fan Bangazathe (Tsjalle 454)  Fokker/Eig.: D.J.  
 Reiding, Tersoal 111  Mefrou Vrouwkje (Felle 422)  J.G. v.d.  
 Linden, Terwispel 105:  Mirjam Kyra S.R. (Tsjalle 454)  Fokker:  
 Sj. Ruiter, Nij beets  Eig.: J. Kort, Nij beets
2e 106, 102, 110, 101
3e 109
Afwezig 104, 107, 108

Rubriek 5A Opname 4 jaar en ouder 
Ster 1e  -
Ster 2e 174: Gaukje B. (Andies 415) Eig.: O.M. Mous, Hemelum
Stb. 3e 116, 113, 118
Stb. 112, 117, 175
Afwezig 114, 115

Rubriek 5B Opname 4 jaar en ouder 
Ster 1e -
Ster 2e 173:  Hedwich fan Fjildsicht (Norbert 444)  W. Wijbenga,   
 Feanwalden/Eig.:  Fam. Age Okkema, Siegerswoude
Stb. 3e 119, 
Stb. 120, 123, 121, 122
Afwezig 124
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Rubriek 6A Opname 3 jarige merries 
Ster 1e -
Ster 2e 125: :Jitske ‘van de Brink’ (Norbert 444)  Fokker/Eig.: Mts.   
 Nooteboom-Scholte, Vegelinsoord , 131:Joukje fan ’t Alddjip  
 ( Jisse 433)  Fokker/Eig.: A.C. Aerts & B.A. Aerts, Nij Beets
Stb. 3e 128, 129, 126
Stb. 130
Afwezig 127

Rubriek 6B Opname 3 jarige merries 
Ster 1e -
Ster 2e -
Stb. 3e 133, 134
Stb. 132, 136
Afwezig 135, 137

Rubriek 6C Opname 3 jarige merries 
Ster 1e 143: Lyfke fan A.(Norbert 444)  Fokker/Eig.: Mevr. M.   
 Akkerman, Aldeboarn
Ster 2e 141: Laukje v.d. Peester Hoeve (Pier 448) Fokker/Eig.: 
 J. Ekhart, Peest
Stb. 3e 131
Stb. 140, 142
Afwezig 139

Rubriek 6D Opname 3 jarige merries 
Ster 1e -
Ster 2e 149:  Laura Joy av Fagerheim (Anders 451)  Fokker/Eig. : Ole  
 Morten Myhre,  Skotselv
Stb. 3e 145
Stb. 144
Afwezig 146, 147, 148
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Rubriek 8 4 t/m 6 jarige stermerries 
Verwijzing CK:152:  Dagmar S.R. (Maurus 441)  Sj. Ruiter,  Nij Beets  
  153:  Geely fan ‘e Boppelannen (Arjen 417)  Fokker:  
  M.H. v.d. Meer, Drogeham/ Eig.: Mevr. I.G. Nienhuis- 
  Hollema, Drachten 155:  Haitske fan Bokkum (Fabe  
  348)  Fokker/Eig.: B. de Boer, Nes 154: Heike V.(Anders  
  451)  Fokker/Eig.: Mevr. E. van Veen-Monsma,   
  Boornbergum
Geen verwijzing CK 151, 156, 150

Rubriek 9 Stermerries 7+ 
Verwijzing CK: 160: Pietsje R. (leffert 306)  Fokker: H. Rinsma,   
  Ureterp/Eig.: Mevr. A. Vries, Heerenveen 
  164:  Zenna fan de Kadyk (Beart 411)  Fokker/Eig.: 
  H. de Boer, SR. Johannesga, 165:  Wieke fan   
  Breuningswyck (Haitse 425)  Fokker: J. op de Hoek,  
  Tsjerkgaast/Eig.: Eig.: G.M. Rozema, Wijnjewoude, 
  157:  Oekje-Vrouwkje (Oekje 306)  Fokker/Eig.: J.G. v.d.  
  Linden, Terwispel
Geen verwijzing CK 158, 161, 159, 162
Afwezig 163

Rubriek 10 Kroonmerries 
Verwijzing CK: 171:  Fraucke fan de Greidpleats (Maeije 440)  Fokker/ 
  Eig.: A. Bouma, Nes, 169:  Zytske ût de Grachten   
  (Andries 415)  Fokker: Mevr. L.W. Brinksma &   
  M.H.A. Schothorst, Soest/Eig.:  Dhr. J.M.L. Glas,   
  Goutum, 167:  Rosa O.(Brandus 345)  Fokker: J.H.   
  Otten, Nijensleek/Eig.:  D.J. Reiding, Tersoal, 170:    
  Wiebke (Brend 413 )  Fokker: H. Sikma Moorweg-  
  klosterschoo/Eig.:  Mevr. N.L. Schrale, Oudehaske, 168:  
  Swaantsje fan Bokkum (Onne 376)  Fokker/Eig.: B. de  
  Boer, Nes
Geen verwijzing CK 166
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Rubriek 11 Modelmerries 
Verwijzing CK: 172: Hinke v.d. Badwei (Fetse 349)  Fokker/Eig.: W.  
  Ploegstra, Rottum

Kampioenen 2014

Veulen Kampioen
011 Ulbe M.N. 201401766 VVR H
Fokker: M. Nell, J.F. Kennedylaan 29, 9203 JN Drachten
Eig.: A. Minkema, Kompagnonswei 46, 9221 SX Rottervalle

Enters en twenters
Kampioen 103 Maartje fan Bangazathe  201200672  Vb M
Fokker/Eig.: D.J. Reiding, Buorren 1, 9014 CE Tersoal
Reserve 111 Mefrou Vrouwkje  201204199  Vb M
Fokker/Eig.: J.G. v.d. Linden, Mouwewei 5, 8407 AH Terwispel

3 jarige merries
Kampioen 143 Lyfke fan A.  201103163  Vb M
Fokker/Eig.: Mevr. M. Akkerman, Prikwei 32, 8495 NG    
Aldeboarn

4 t/m 6 jarige merries
Kampioen 171 Fraucke fan de Greidpleats  200900370  Stb Kroon
Fokker/Eig.: A. Bouma, Soarremoarre 4, 8494 NA Nes
Reserve 152 Dagmar S.R.  200903989  Stb Ster
Fokker/Eig.: Sj. Ruiter, Janssenstichting 1, 9245 VJ Nij Beets

7 jaar en oudere merries
Kampioen 169 Zytske ût de Grachten  200701269  Stb Kroon + Sport
Fokker: Mevr. L.W. Brinksma & M.H.A. Schothorst, Dorresteinweg 
70, 3763 LL Soest
Eig.: Dhr. J.M.L. Glas, Hounsdijk 6, 9084 BV Goutum
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Reserve 167 Rosa O.  200501970  Stb Kroon + Sport
Fokker: J.H. Otten, Hoofdweg 90, 8383 EJ Nijensleek
Eig.: D.J. Reiding, Buorren 1, 9014 CE Tersoal

Algemeen Kampioen
 169 Zytske ût de Grachten  200701269  

Stb Kroon + Sport
 Fokker: Mevr. L.W. Brinksma & M.H.A. Schothorst,   
 Dorresteinweg 70, 3763 LL Soest
 Eig.: Dhr. J.M.L. Glas, Hounsdijk 6, 9084 BV Goutum

Reserve kampioen
 103 Maartje fan Bangazathe  201200672  Vb M
 Fokker/Eig.: D.J. Reiding, Buorren 1, 9014 CE Tersoal
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Uitslagen middagprogramma zaterdag 26 juli 2014

Rubriek A: Enkelspan merries
1. Fraucke fan de Greidpleats V. Maeije 440 Rijder: A. Bouma
 Eig.: A. Bouma
2. Geartsje fan Bangazathe  V. Brandus 345 Rijder: J. Chardon 
 Eig.: D.J. Reiding
3. Geke    V. Felle 422 Rijder: U. de Haan
 Eig.: J.J. v.d. Meulen
4. Dagmar S.R.   V. Maurus 441 Rijder: S. Ruiter
 Eig.: Sj. Ruiter
5. Elsuit D.S.   V. Hinne 427 Rijder: M. Flapper
 Eig.: P. Dekker
De nummers 1 t/m 3 zijn aangewezen voor uitzending naar de Centrale 
Keuring.

Rubriek B: Enkelspan hengsten en ruinen
1. Chris fan Wylgster Pragt V.Jisse 433 Rijder: J. Schreuder
 Eig.: S. Minkema / J. Schreuder.
2. Ferdinant de H.  V. Jisse 433 Rijder: J. Chardon
 Eig.: Stal Chardon
3. Imbert fan Wylgster Pragt  V. Norbert 444 Rijder: S.   
 Minkema
 Eig.: S. Minkema / J. Schreuder.
4. Geljer fan Ryptsjerk  V. Tsjalke 397 Rijder: F. Holtrop
 Eig.: F. Holtrop
5. Doekele fan Bokkum  V. Doaitsen 420 Rijder: B. de Boer
 Eig.: B. de Boer
6. Hidde van de Sydtakke V. Haitse 425 Rijder: R. Dekker
 Eig.: A. van Es
 De nummers 1 t/m 4 aangewezen voor uitzending naar de Centrale 
Keuring.
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Rubriek C: Fokdagrubriek enkelspan / dubbelspan tuigpaarden 
1. Annette PJ  V. Doaitsen 420 Rijder: U. de Haan
 Eig.: P. Wijbenga 
2. Koedie fan e Hegebrechster V. Anders 451 Rijder: G.A.Bouma
 Eig.: G.A. Bouma
3. Swarte Peart Renske     V. Beart 411 Rijder: J. v.d.   
 Meulen
 Eig.: F. de Leeuw
4. Medusa fan Ljocht en Skaed  V. Sierk 326 Rijder: V. Both
 Eig.: V.M.J. Both
5. Weard fan Wylster Pragt  V. Hinne 427 Rijder: J. Pragt
 Eig.: J. Pragt
6. Nadine fan de Badwei  V. Fetse 349 Rijder: A. Bergsma
 Eig.: S. Paulusma

Rubriek D: Bestgaand rijpaard ongeregistreerd

1. Bettina H V. Jasper 366 Amazone: A. Holtrop
2. Wijbrand V. Jasper 366 Amazone: A. Dees - Ploegstra
3. Johannes V. Jisse 433 Amazone: A. Veldema - Landman
4. Tavieta  V. Doaitsen 420 Amazone: J. Smeding
5. Jildau  V. Rik 396  Amazone: J. van der Ven

Rubriek E: Bestgaand rijpaard geregistreerd
1. Michiel fan t Suderein V. Ulbert 390 Amazone: S. Hijlkem
2. Evita   V. Felle 422 Amazone: N. Bouma –  
 Vaatstra
3. Lieuwe   V. Ulbert 390 Amazone: S. Väisänen
4. Thijs K   V. Dries 421 Amazone: A. Dees –   
 Ploegstra

Winnaar Zilveren Zweep
Chris fan Wylgster Pragt V. Jisse 433 Rijder: J. Schreuder
Eig.: S. Minkema / J. Schreuder. 



S. Kalsbeek, tel.: 0566 - 689 360
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Oktober
24 oktober 2014 Eindbeoordeling CO onder het zadel in 

Ermelo. Aanvang 9.00 uur

November
1 november 2014 Feestjoun  “It  Fryske Greidhynder”om 

20.00 uur  in “De Buorskip” te 
Beesterzwaag

22 november 2014 Eindbeoordeling CO aangespannen in 
Ermelo. Aanvang 9.00 uur

25 november 2014  Regiovergadering, zie www.KFPS.nl of  
    Phryso voor meer info. 
 Café en zalencentrum Overwijk in Tijnje, 

aanvang 20.00 uur

December
01 – 04 december 2014 Eerste bezichtiging HK in Drachten, 

aanvang 8.00 uur

Januari 2015
08 – 10 januari 2015 Hengstenkeuring in Leeuwarden
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De  centrale keuring op vrijdag 12 en zaterdag 13 september 
vond dit jaar weer plaats bij en in het FCD te Drachten. De 
weersomstandigheden waren meer dan prima en het was een plezier om 
de keuring van de veulens, enters en twenters buiten te kunnen volgen. 
Veel mensen rondom de keuringsbanen, iets wat ook de sfeer ten goede 
komt.

Ook fokkers van onze vereniging waren gelukkig vertegenwoordigd op 
deze dagen. Bij de hengstveulens waren dat Ulthym Wâldman van Y. de 
Vries en Ulbe M.N. van A. Minkema en bij de merrieveulens Teske fan 
Wiardastate van J. Glas. en Ulde D.S. van P. Dekker.
Bij de entermerries zagen we Richtje van de Arebohoeve van J.J. van 
der Meulen, Simmer fan Bangazathe van D.Reiding en Rixt fan 
Wiardastate van J.Glas in de keuringsring verschijnen.
Ook bij de twentermerries waren er paarden van leden van onze 
fokvereniging te bewonderen, n.l. Maartje fan Bangazathe van D. 
Reiding en Mefrou Vrouwkje van G.J. van der Linden.
Helaas waren er voor deze jonge paarden geen kampioensprijzen.
Bij de driejarige merries werd Lyfke fan A voorlopig kroon verklaard.
Ook bij de 4 tot en met 6 jarige merries was er succes. Heike V. van E. 
van der Veen - Monsma werd voorlopig kroon.
Fraucke fan de Greidpleats stond op kop in haar rubriek bij de 
4 tot en met 6 jarige kroonmerries. Zij mocht deelnemen aan de 
kampioenskeuring.
Ook bij de 7 jaar en oudere kroonmerries weer succes voor de 
familie Glas. Zij zagen hun Zytske út de Grachten deze middag het 
modelpredicaat in de wacht slepen. Wiebke van N. Schrale liet zich 
deze middag niet helemaal van haar beste kant zien, waardoor het “ 
modelschap” er niet inzat, maar zij revancheerde zich op de herkeuring 
en werd alsnog model.             
               

Centrale Keuring 2014
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Voor Zytske út de Grachten was de koek echter nog niet op. Zij werd 
uitgeroepen tot reservekampioen bij de 7 jaar en oudere merries. 
Een prachtig succes.

En ook ’s middags was er “Greidhynder “ succes. Sybren 
Minkema reed met Filou S.B. bij de 4 - 5 en 6 jarige hengsten 
en ruinen om de Pavo Frysobokaal. (voor jonge Friese paarden 
met tuigaanleg ). De concurrentie was sterk  en het publiek 
leefde volop mee, maar de overwinning ging naar Filou S.B. !!!!!!                                                      
Udo de Haan eindigde met Christiaan fan Teakesyl op de derde plaats.
Bij de 4 – 5 en 6 jarige merries was er een tweede plaats voor Age 
Okkema. 
Tijdens de nakeuring werd Swaentsje fan Bokkum van de familie de 
Boer  ook model verklaard.

Alle eigenaren en fokkers van harte gefeliciteerd met dit succes op de 
Centrale Keuring. 

Wiebke 
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Zytske út de Grachten

Swaentsje fan Bokkum
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Winnaar bij het Hippiade kampioenschap voor tweespannen 
werd Gooitzen Wester met de zussen Sterre van Hickaerd en 
Aalwina van Hickaerd. 
Beide merries hebben Ulke 338 als vader. 

Linda en Gooitzen, van harte gefeliciteerd!!! 
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Agenda Regio- en Ledenraadvergadering

De regiovergadering voor leden van It Fryske Greidhynder en 
Het Friese Paard Wolvega staat gepland op 25 november 2014 in 
Restaurant& Zalenverhuur Overwijk, Heawei 9, te Tijnje
Aanvang: 20.00 uur.

Agenda     
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag 23 mei 2014
5. Financiën

a. Begroting 2015
b. Vaststellen contributie en tarieven
c. Overige

6. Benoemingen
a. Algemeen Bestuur  -  vacature bestuur(vanuit de vertrouw-

enscommissie)
b. Sportraad
c. Ledenraad
d. Commissie van beroep

7. Voorstel wijziging Tuchtreglement
8. Rondvraag
9. Sluiting

Komt allen en laat uw stem horen!!!!!!
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Ermelo (SRP) - De Sectorraad Paarden (SRP) is lang in gesprek 
geweest met het Ministerie van Financiën over de btw-tarieven voor 
de paardensector. Het bestuur van de SRP is dan ook blij dat de 
Staatssecretaris van Financiën zeer onlangs duidelijkheid heeft gegeven 
over de toepassing van het verlaagde btw-tarief (6%) bij:

-de levering van dekhengsten en fokmerries, ook als ze mede voor de 
sport worden gebruikt;
-de opfokdiensten en africhting.
(besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M)

Dit besluit geeft weer meer duidelijkheid en zekerheid. Het is - nog - 
niet helemaal zoals de SRP het graag in het belang van de sector zou 
willen, maar er is wel weer een stap gezet. 

Het besluit houdt het volgende in:

Levering van dekhengsten en fokmerries
Indien een dekhengst of fokmerrie uitsluitend bestemd is voor gebruik 
in de fokkerij, geldt bij de levering (verkoop) het 6%-tarief.

In veel gevallen wordt een dekhengst of fokmerrie ook ingezet voor de 
sport. Het was dan in de praktijk onduidelijk welk btw-tarief dan bij een 
verkoop gold. 
Op initiatief van de SRP geeft de Staatsecretaris nu duidelijkheid:
-voor dekhengsten die ook worden gebruikt in de sport mag de 
verkoopprijs gesplitst worden in 75% belast tegen het 6%-tarief en 25% 
belast tegen het 21%-tarief;
-voor fokmerries die ook worden gebruikt in de sport mag de 
verkoopprijs gesplitst worden in 50% belast tegen het 6%-tarief en 50% 
belast tegen het 21%-tarief;

Duidelijkheid over BTW-tarieven  
paardenseoctor



Nieuws 

27Op Tal   oktober 2014

-indien een ondernemer van mening is dat een hiervan afwijkende 
verdeling beter recht doet aan de feitelijke situatie, dan kan dat maar 
dan moet hij dat wel aannemelijk kunnen maken.

Opfokdiensten en africhten
De ‘oude’ regeling voor opfokdiensten en africhting blijft in stand. Het 
6%-tarief geldt voor:
-de zuivere opfok. Deze diensten zijn gericht op het laten opgroeien van 
het jonge paard tot een jong volwassen paard. Het paard wordt verzorgd 
en sociaal en handelbaar gemaakt, zonder dat er verdere prestaties van 
het paard verwacht worden..
-de africhting. Deze diensten zijn gericht op het (verder) socialiseren 
van het paard, het zadelmak maken en het zodanig africhten dat 
het geschikt is voor gebruiksdoeleinden als rij- of menpaard. Voor 
de africhting geldt een maximale termijn van 6 maanden (tenzij een 
langere termijn kan worden aangetoond). 
De africhting eindigt in ieder geval zodra er een startpas voor het paard 
wordt aangevraagd dan wel aan het einde van het vijfde levensjaar van 
het paard.

Voor het trainen van een paard tot dressuur- of springpaard op B of 
ander niveau geldt volgens de Staatssecretaris niet het 6%-tarief maar 
het 21%-tarief.

Met vriendelijke groet,
Sectorraad Paarden
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Uitnodiging Feestavond 1 november 2014
Op zaterdag 1 november a.s. is de jaarlijkse feestavond van “It Fryske 
Greidhynder” in dorpshuis  “De Buorskip” te Beesterzwaag. 

Aanvang: 20.00 uur.

Op deze avond zal het  cabaretduo  “Klún en Knoffelhakke” voor ons 
optreden met het programma: “Hé buorman”.
In de pauze zullen de kampioensprijzen worden uitgereikt en wordt de 
fokker van het jaar bekend gemaakt.

Na afloop van het officiële gedeelte kan er gedanst worden op de muziek 
van het duo “Dubbeldyk”.

Het belooft weer een gezellige avond te worden en we hopen dat veel 
“Greidhynderleden” deze avond naar “De Buorskip” zullen komen. 
Ook familie, vrienden en bekenden, ieder is van harte welkom.

Tot ziens op 1 november!!!!!!
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Het werd een schitterend en 
sfeervol kampioenschap in
Kootwijk zaterdag 20 september. 
Er was veel publiek, vooral voor de 
nieuwe viertal wedstrijd was veel 
belangstelling. De dag begon met 
mist maar al snel werd het fraai 
nazomer weer en op enkele spatjes 
regen in de finale na bleef het 
droog.  Na negen jaar Post-Kogeko 
werd er afscheid genomen van de 
hoofdsponsor. Dirk Post was met 
zijn dochter Rebecca aanwezig. 
Post is een oprechte liefhebber en 
heeft als sponsor altijd het belang 
van de deelnemers vooropgesteld. 
Het deed Post zichtbaar goed dat 
hij afscheid kon nemen op een 
moment dat het KFPS Dressuur 
Kampioenschap staat als een huis 
en niet meer is weg te denken van 
de hippische agenda. Voorzitter 
Boudewijn Sengers kon gelukkig 
meedelen dat er gesprekken gaande 
zijn met een nieuwe hoofdsponsor 
en het lijkt erop dat het 
kampioenschap voor de  toekomst 
behouden kan blijven.
De twintigjarige Chaline Hensen 
uit het Brabantse Soerendonk 
was met haar vijfjarige merrie 

Femmie fan S.  al vanaf de 
selectiewedstrijden een klasse 
apart. De HBO-studente 
paardenhouderij  kwam uit in de 
klasse B en was ook op de dag 
dat het er om ging in topvorm 
en ging er met alle grote prijzen 
vandoor. Chaline Hensen roemt 
haar werkwillige merrie: “In de 
eerste proef was wel wat spanning 
maar in de finale voelde alles 
super aan. Tussen ons is er echt 
een samenspel”.  Chaline was met 
haar Onnedochter de beste merrie 
B/L en kreeg een staatsiedeken 
en drie privé lessen van Esther 
Liano. Bovendien was ze de beste 
jeugdruiter onder de 25 jaar en 
kreeg ze het felbegeerde Fryso 
zadel van Tweespan Ruitersport 
uit handen van Elzelien Renssen. 
En dat was nog niet alles, de 
combinatie scoorde 72,33 procent 
en daarmee was ze de beste 
overall combinatie. Elise Bas van 
Lamantia Couture Nederland 
bood haar een prachtige outfit aan 
die zij geheel naar eigen smaak 
mag samenstellen!  
Tot slot won ze een training op de 
Flexchair , deze training krijgen 

Sfeervol POST-KOGEKO KFPS dressuurfeest  in 
Kootwijk
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alle prijswinnaars aangeboden van 
Janna Kroes. Reserve kampioene 
in de B werd Kimberly Sol met de 
Mauritszoon Durk fan t’ Sou. 
De Zweedse amazone  Sofi 
Vaisanen reed  de stermerrie 
Hilde fan Bokkum (v. Tjalf 443) 
naar de derde plaats. Routinier 
Sybren Minkema reed de sterk 
bewegende Mauritszoon Hearke 
van Moravia naar de zege in de 
klasse L1. In de ochtendronde 
stond hij zesde, maar Sybren 
heeft ervaring in finales rijden 
en in de middag revancheerde 
de combinatie zich. De hengst 
moet zich binnenkort melden in 
Ermelo voor het aangespannen 
gedeelte van het Centraal 
Onderzoek. Marrit Reusien gaf 
met de Mauruszoon Hugo van de 
Brinkhof overigens goed partij en 
werd reserve kampioen. De derde 
plaats was voor Sandra Gommans 
met de Andrieszoon Hedser. 
De Atheneumleerling Carlijn 
Vaessen pakte de kampioenssjerp 
met de imponerende Fabezoon 
Kop Jansen Google in de klasse 
L2. Het reservelint was voor de 
geweldige merrie Paulein (v. Jasper 
366) gereden door Afke Zandvliet-
Elshof.  Paulein is altijd als 
fokmerrie ingezet.  

Derde werd Carlijn van der Zee 
met Wytzke fan de Valderse (v. 
Time 398).  Debbie de Graaf 
had het deze dag druk maar wist 
haar concentratie vast te houden  
in de beslissende ronde en werd 
kampioen met de Kroonmerrie 
Beltsjeblom Galloper (v. Jerke) 
in de M1. Harmina Holwerda 
werd reserve met de Beartzoon 
Franke Pj.  Heleen de Haas reed 
de Loadewykzoon Fonger T. fan ‘e 
Boppelannen naar de derde plaats.
De ervaren Marc-Peter Spahn 
wist zijn favorietenrol  na de 
selectieronden vast te houden 
met een fraaie proef van Jornzoon 
Djorn van de Demro Stables 
en werd de nieuwe kampioen 
in de M2. Bobbie Ydema 
werd met de stamboekhengst 
Wytse 462 reserve voor Sybren 
Minkema met de Onnezoon 
Floris fan Scheltinga Zathe. 
Thea Dijkstra stond ook vanaf 
de selectiewedstrijden aan  de 
leiding met Abe fan Bangazathe 
(v. Brandus 345) in de Z1. In de 
ochtendronde stond ze ook eerste 
en ze wist dat door een zeer sterk 
optreden in de finale te herhalen. 
Reserve werd Marsja Dijkman 
met de talentvolle kroonmerrie 
Alfvera fan ‘e Beijemastate (Arjen 
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417). Nienke Talens werd met de 
Jasperzoon  Sietze derde. Tijdens 
de Z2 huldiging mocht Joyce 
Haaijer-van der Meulen van haar 
stermerrie Tialda H afstappen om 
de kampioensdeken op te laten 
leggen. De combinatie reed een 
erg leuke kür op Bond-muziek. 
Reserve werd Thea Dijkstra met 
de Ielkezoon Stal Okkema’s 
Ylbert. De derde prijs ging naar 
Carla Gaal met Otse Y.m. (v. 
Folkert). In de ZZ-Licht werd 
ook een kür op muziek gereden 
in de finale. De ervaren Esther 
Liano won, zij reed op muziek die 
helemaal paste bij het ritme van 
de Wierdzoon Pattaconk’s Pluto.  
Sarina Mayr kreeg het reservelint 
met de modelmerrie Zytske fan 
Wiardastate (v. Andries).  Vorige 
week hadden ze ook al een feestje 
toen de merrie reserve kampioene 
werd op de CK van de zeven jaar 
en oudere merries. Sabine van 
de Loenhorst werd derde met de 
stamboekhengst Pier 448.
Afdelingsdressuur
De organisatie schreef voor het 
eerst de rubriek afdelingsdressuur 
uit. Het werd een groot succes met 
zeven kwalitatief sterke viertallen 
aan de start. Bovendien was de 
publieke belangstelling voor de 

viertallen groot. Menigeen vond 
dat de viertallen een plaatsje 
op het hoofdterrein hadden 
verdiend. Maar het blijft uiteraard 
puzzelen met de ruimte. Het 
M-viertal De Dongerruiters 
onder leiding van Baukje Wijma 
won. De vier zussen  Verbeek  
rijden vier merries, waarvan drie 
uit eigen fokkerij. Het team 
won een training op de dressuur 
simulator van  Helen Roestenburg 
van Ruiter Balans Centrum. 
De tweede plaats was voor het 
M-viertal RV ’s-Gravenhof uit 
Zuid-Holland onder leiding van 
Jolanda van der Meer, zij waren 
op de Hippiade Nederlands 
Kampioen. Dit team bestond uit 
Bibi Westerhuis met  Maayke 
van Westerhuis, Lydia Westmaas 
met Alberdina, Mirjam Westmaas 
met Jille en Debby de Graaf met 
Gerrit Galloper.
Show van mode tot freestyle
De Horse-Dog-Dance Show 
aangeboden door Stoeterij 
Groenestein was een succes. 
Iedereen had grote bewondering 
voor hondentrainster Grietje 
Wagenaar die met haar 
Bordercollie Floris een wervelende 
dans liet zien samen met Esther 
Liano op de hengst Ebele van 
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Groenestein.  Esther rijdt de 
Winandzoon Ebele voor Jaap van 
der Ree van Stoeterij Groenestein.  
Hond Floris van Grietje Wagenaar  
is drievoudig Nederlands Kampioen 
Freestyle. Samen lieten ze allerlei 
onderdelen zien en wisten het 
publiek hiermee te raken. Lamantia 
Couture Nederland  toverde de 
dressuurbaan om tot een catwalk.  
Dressuurruiters  houden van mode, 
dus de modeshow van Lamantia 
Couture Nederland was een 
gouden greep. De drie stalamazones 
van handelsstal Ted Kop Jansen 
waren gekleed in chique Lamantia 
rijjasjes en reden ook nog eens drie 
talentvolle paarden. Kortom een 
modeshow waar paardenliefhebbers 
van genieten.
Subtop wedstrijd
Thea Dijkstra startte Michiel 442 
voor het eerst in de klasse ZZ-
Zwaar en dat was meteen een 
succes en winst. Ze won proef 
36, tweede werd Hilda Rypkema 
met de Wikkezoon Knillis.  Thea 
Dijkstra werd tweede met proef 35 
achter Susan Bouwman-Wind die 
met Tjaarda 483 ook de eerste winst 
te pakken heeft. De veelzijdige 
Tjaarda 483 gaat vanaf nu de 
hogere dressuursport in na een zeer 
succesvolle tuig carrière. De klasse 

Prix st. Georges was goed bezet 
met acht combinaties die allen 
boven de 60 procent scoorden. 
De klasse werd gewonnen door 
Marsja Dijkman met  Haitse 
425 met een prachtige resultaat 
van 66,68 procent. Tweede werd 
Ingeborg Klooster met Loadewyk 
431. Bijna niemand wist het maar 
de hengst die Ingeborg Klooster 
onder de naam Jorn Galopper 
startte in de Intermediaire I was 
echt de stamboekhengst Jorn 
430. De combinatie won met 
een score van 67,43 procent!  
Deze score was bovendien het 
hoogste percentage in de Subtop 
en dat leverde Ingeborg Klooster 
een paar Ariat schoenen op 
aangeboden door Tweespan 
Ruitersport. De tweede prijs was 
voor Marsja Dijkman met Haitse 
425. De Intermediaire II werd 
gewonnen door Wendy Zeeuwen-
Broeren met de Gerrytzoon 
Fetse H. In de zwaarste klasse, de 
Grand Prix kwamen twee  sterke 
combinaties aan de start. Sabine 
van de Loenhorst won met haar 
Goofy (v. Goffert 369) voor 
Ingeborg Klooster met Hoppe van 
de Demro Stables (v. Mintse 384). 
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Dinsdag 27 mei met onze merries 
naar Frieschepalen om te kijken 
of de training al vooruitgang 
had geboekt. Onze “strenge” 
cursusleider was tevreden, en 
met nog wat tips zijn we weer 
huiswaarts gegaan. Eind juni weer 
bijeen gekomen en de paarden 
dusdanig getoiletteerd zoals dat 
volgens de nieuwe voorschriften 
moet. Vanaf dat moment konden 
we ze zelf bijhouden. De laatste 
keer was 15 juli. Toen hebben we 
het voorbrengen geoefend met 
Sjoerd en Laurens, zodat wij op 
de fokdagen zelf goed konden 
aangeven hoe elk paard moest 
worden voorgesteld aan de jury. 
De een vlot laten stappen, de 
andere eerst even wakker maken 
voordat ze de baan in gaat etc.
Daarna onder het genot van een 
kop koffie met een lekker gebakje
( meegenomen door Angela 
en Harm), nog even alles goed 
doorgenomen. Vervolgens was het 
de kunst om de merries de laatste 
2 weken fris en fit te houden, zodat 
ze op hun top op de Fokdagen 
kunnen pieken.

Vrijdag 25 juli was het moment 
aangebroken voor de merrie 
van Harm en Angela.  Geeske 
fan Hoeve Jacolie stb 3e premie 
en mijn eigen merrie Ieske fan 
Wieke’s Hiem stb 3e premie. 
Beide merries gingen voor 
graadverhoging. Geeske stond 
op de 2e plek en Ieske op de 3e. 
Helaas werd alleen de merrie op 
nr. 1 ster met een 2e premie. 
Wel zijn we erg tevreden met hoe 
ze er voor stonden. Dus wie weet, 
zien ze ons volgend jaar weer 
terug. We weten dat we het nu 
zelf kunnen!

Zaterdag 26 juli was het de beurt 
aan Esther om haar merrie Amalia 
B aan te bieden voor opname. 
Amalie is stamboek met een 3e 
premie geworden. Ook een netjes 
resultaat.
Daarna moest mijn eigen oudere 
merrie, welke ik helemaal niet van 
plan was te laten keuren, maar 
eenmaal aan het trainen met Ieske, 
dacht ik, wat maakt t uit, ik kan de 
oude ook nog weleens aanbieden. 

Cursus keuringsklaar maken
deel II
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Wieke út Terherne ster liep 
met haar 15 jaar top door de 
baan, en ergens had ik hoop dat 
ze haar duurzaamheid zouden 
laten meetellen. Maar helaas, 
net achter de 1e premies op de 5e 
plek.  Amarins moest ook in deze 
groep met haar 9 jarige Pietsje R. 
Pietsje mocht als 1e opstellen en 
heeft een ticket voor de CK! 

Ondertussen moest de merrie 
van Marijke ook al in de baan 
verschijnen. Lyfke fan A werd ster 
met een 1e premie, en later nog de 
beste 3 jarige. Met ook een ticket 
naar de CK!

En Sietske heeft de cursus zonder 
paard gedaan, maar heeft ook op 
de keuring een 2e premie voor haar 
veulentje gekregen en in de rubriek 

E Bestgaand Rijpaard hengsten/
ruinen heeft ze gewonnen.

Al met al een geslaagde cursus, 
waar we veel hebben geleerd, veel 
plezier aan hebben beleefd en 
met een mooie resultaat, want alle 
merries, al dan niet ster, of geen 1e 
premie, hebben zich van hun beste 
kant laten zien!

Amarins en Marijke, succes met 
het voorbereiden voor de CK! 
En Sybren, Sjoerd en Laurens 
bedankt voor de cursus en het 
voorbrengen!

Wytske Postma
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Geachte Friese paarden liefhebber.
    
Graag willen wij u melden dat vanaf heden de opgave 
voor de Euro Friesian Cup geopend is en dat u zich kunt 
opgeven  via de site www.eurofriesiancup.nl

    De voor selectie dagen vinden dit jaar plaats op:
    Zondag 30 november in Warga
    Zaterdag 6 december in Warga
    Zondag 7 december in Lunteren

De halve finale en de finale zullen weer plaats vinden tijdens 
de Kerstveiling in Mariënheem op 20 december.   
    
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via  
secretariaat@eurofriesiancup.nl          

Met vriendelijk groet, 
Organisatie Euro Friesian Cup 2014
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Wij gaan naar ......

*  Eigen reparatie afdeling
*  Sportprijzen
*  Borduurservice
*  Verhuur van trailer,
    scheerapparaat &
    birth alarm
    

Ruitershop & zadelmakerij Beerens

*  Alles voor paard en ruiter
*  Vakkundig advies
*  Outdoor kleding
*  Lederen laarzen
*  Zadelpasservice met ruime
   keus. Ook voor Friese paarden

Ruitershop Beerens Scharnegoutum  - www.ruitershopbeerens.nl

Ruime winkel, ruime keus
Al meer dan 35 jaar een begrip Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe webwinkel.
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De fokdag van 2014 verliep voor 
de familie Glas zeer succesvol.
Een eerste premie veulen” 
Teske fan Wiardastate”, een 
eerste premie enter “Rixt fan 
Wiardastate”en een eerste premie 
voor ” Zytske út de Grachten”. 
Zytske werd ook kampioen bij de 
zeven jaar en oudere merries. Maar 
de klapper zat op het eind: “Zytske 
út de Grachten” werd uitgeroepen 
tot Algemeen Kampioen van de 
fokdag.

We feliciteren de familie Glas van 
harte met dit succes.

Enkele jaren geleden brachten we 
een bezoek aan de familie Glas, 
om toen het verhaal  te horen,  
hoe zij in aanraking kwamen met 
de Friese paarden. 
Nog een keer plaatsen we dit 
verhaal, want zoals we nu gezien 
hebben was het verhaal nog niet 
uit en we wensen hen toe dat het 
verhaal nog lang door mag gaan.

Hynstefolk: Familie Jos Glas

Verliefd op het Friese paard

Dat ieder mens en dus ook de 
redactie van Op Tal wel eens 
iets vergeet, blijkt maar weer uit 
het volgende: Redactie van Op 
Tal vergat, in het verslag van 
de Centrale Keuring, voorlopig 
kroonverklaring van Zytske út ‘e 
Grachten (Andries x Theunis) van 
eigenaar J. Glas uit Goutum te 
noemen. En ja, hoe zet je dat weer 
recht…met een stukje over deze 
eigenaar in Op Tal.  
Dus zo zaten wij op een 
vrijdagavond in de geheel in oude 
stijl verbouwde boerderij van de 

familie Glas aan tafel.
In deze boerderij  woont de 
familie nu 6 jaar.  De vader van 
Jos woont naast de boerderij en 
even verderop woont zijn zuster. 
Jos’ vader  en grootvader hadden 
in Leeuwarden een slagerij, 
welke door Jos is overgenomen. 
Tegenwoordig heet het geen 
slagerij meer, maar vleeshouwerij. 
Geslacht wordt er niet meer, 
maar er worden  halffabricaten 
geïmporteerd uit o.a. Argentinië, 
Ierland en Schotland. 
Volgens Jos, is dit veel beter en 
vooral lekkerder vlees dan van 
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de worstkoeien uit Nederland. 
De verwerking en verpakking 
vindt in de vleeshouwerij plaats. 
In moderne taal: Portion controle. 
Er wordt alleen aan groothandel 
gedaan en geen retail. Zo wordt er 
o.a. geleverd aan de v/d Valk hotels 
en restaurants. Jos vader was een 
echte “hynsteman” en heeft altijd 
(nu nog) harddravers gehad. Het 
gevolg hiervan was dat er gereden 
moest worden, maar hier had Jos 
geen trek in. Hij was zelfs  een 
beetje bang voor deze paarden.  
Aangezien bij deze boerderij 3 ½ 
hectare land zat, bracht Jos vader 
hem een paard, een harddraver. 
Het gevolg hiervan was dat ook het 
land en de omheining opgeknapt 
moest worden. Eén paard kon 
alle gras nooit op, dus er kwamen 
Belgische Blauwe koeien. Jos dacht: 
dan kan ik ze later mooi slachten, 
maar die vlieger ging niet op. Je 
eigen dieren slachten ging niet. 
De afkalvingen gaven de nodige 
problemen, zodat een keizersnede 
standaard werd bij iedere geboorte. 
Tussen Jos en de Belgische Blauwen 
ontstond geen echte band. Volgens 
Jos vader moest je een Fries paard 
aanschaffen om een band met een 
dier te krijgen. Deze paarden waren 
daar uitermate geschikt voor. Dus 

zo gezegd zo gedaan, samen met 
pa en Jos’ broer, dierenarts in 
Diever, ging Jos op pad om een 
goede Fries te kopen. Zo kwamen 
ze bij Wim Koops in Drogeham, 
waar Willemien fan ‘e Drifte 
(Heinse) te koop stond. Koops 
vertelde dat de merrie een eerste 
premie had behaald en naar de 
Centrale Keuring mocht. Jos wist 
toen nog niet wat dit allemaal 
inhield, maar de koop ging door 
en Willemien ging mee naar 
Goutum.  Dan heb je een mooi 
paard, dat aan alle verwachtingen 
voldoet, maar er moet ook iets 
mee gedaan worden. Martha v/d 
Meulen reed Willemien altijd 
bij Wim Koops, dus dacht Jos 
misschien wil ze dat wel blijven 
doen. Dus belde hij Martha, maar 
Martha was nogal kwaad over 
de verkoop van Willemien en 
gooide de hoorn erop. Na enkele 
dagen nagedacht te hebben, 
bedacht Martha zich en belde 
Jos Glas om alles uit te leggen.  
Ondertussen is Martha iedere 
middag in Goutum te vinden 
en staat haar eigen kroonmerrie 
Minke fan de Broekfinne ( Jasper) 
en twenterhengst (Maurus) in 
Goutum op stal. Op de CK 
werd Willemien Model, een 
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Boppeslach! Jos vader kreeg 
gelijk. Jos werd verliefd op zijn 
Willemien. Ook Jos vrouw, die in 
het begin niet al te enthousiast was 
is helemaal om. Zij is ook gevallen 
voor het lieve karakter van de Fries.  
Ja, en dan is het mis, van het één 
komt het ander. Eén Fries paard 
is maar éen. Er moest nog één 
komen. Uit de stal van Jorritsma 
uit Heeg werd op de veiling bij Ted 
Kop Jansen entermerrie Wia fan 
‘e Kromme Jelte (Wikke x Doeke)
gekocht. Wia groeit voorspoedig 
op en er worden plannen gemaakt 
om haar op de Euro Bottle-Cup 

voor te stellen. Het beleren en 
aanrijden ging volgens het boekje, 
maar plots begint ze spastische 
bewegingen te maken en kan niet 
meer staan. Ook Jos vader ziet het 
en komt aangefietst. Met pijn en 
moeite krijgen ze Wia in de trailer 
en gaan ze richting Utrecht. Daar 
wordt vastgesteld dat 6 nekwervels 
aan elkaar gegroeid zijn met de 
zenuwen, die daar doorlopen. 
Opereren zou 30 % kans geven en 
als fokmerrie inzetten ging ook 
niet, omdat de aandoening erfelijk 
was, dus werd de erg moeilijke en 
pijnlijke beslissing genomen om 

Zytske út de Grachten tijdens fokdag It Fryske Greidhynder 2014
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Wia in te laten slapen.
Na het verwerken van deze zware 
tegenslag werd de zoektocht naar 
een tweede Fries hervat.
Het werd Zytske út ‘e Grachten 
(Andries x Theunis) van Schothorst 
uit Soest. Als driejarige werd 
Zytske ster met een eerste premie 
op de CK kreeg ze het voorlopig 
kroonpredicaat. 
Om toch iets meer van het Friese 
paard aan de weet te komen heeft 
Jos de cursus beoordelen bij Sybren 
Minkema gevolgd.  
Alleen zelf iets met zijn Friese 
paarden doen, is er nog niet bij. 
Wie weet wat de toekomst brengt. 
Willemien loopt al recreatief voor 
de marathonwagen en één van de 
wensen is een eigen sjees. Dus je 

weet maar nooit.
Met de merries wordt ook gefokt. 
Bij de hengstenkeuze wordt o.a. 
gelet op het inteeltpercentage. 
Jos voorkeur gaat uit naar een 
groot rastypisch paard met veel 
behang. Een beetje barok in type 
is geen probleem. Willemien is op 
dit moment drachtig van Uldrik,  
Zytske van Tsjalle en Minke ook 
van Tsjalle. Van Willemien loopt 
een entermerrie en twenterhengst 
van Haitse in Goutum. De 
twenterhengst van Willemien 
(Haitse) en de twenterhengst van 
Minke (Maurus) lopen samen in 
één box en gaan ook samen iedere 
dag naar buiten. Ook zomers 
blijven de hengsten thuis. Jos 
vader houdt altijd een oogje in het 
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zeil. Er is nog geen hengstenkeuze 
voor volgend jaar gemaakt. Eerst 
maar even afwachten, wat het dit 
jaar wordt. Willemien is inmiddels 
Z2 startgerechtigd samen met 
Martha. Met Zytske wordt rustig 
aangedaan. Ze is drachtig en 
verwacht in augustus haar eerste 
veulen. Het keuringsklaarmaken 
wordt de laatste 4 weken aan Age 
Okkema overgelaten. Jos vindt de 
keuring een momentopname en 
vindt het erg frustrerend, wanneer 
ze niet laten zien wat ze in huis 
hebben.
 De nakomelingen krijgen allemaal 
de stalnaam Fan Wiardastate 
mee, naar het kasteel wat vroeger 

ongeveer 200 meter vanaf 
de boerderij heeft gestaan. 
Deze naam prijkt ook op de 
ligboxenstal,  waar de paarden 
staan.
Naast de paarden heeft Jos jagen 
als hobby. Zijn drie kinderen, 2 
zonen(23 en 21) en een dochter 
(16), hebben niets met de paarden, 
maar dat had Jos zelf ook niet 
op die leeftijd. Dus wat niet is, 
kan nog komen. Op de vraag of 
Jos nog bepaalde doelen voor de 
toekomst heeft, wordt niet lang 
nagedacht;  “Nog lang genieten 
van de Friese paarden”. 
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