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In deze Op Tal vindt u de 
uitnodiging en de agenda van 
de Algemene Ledenvergadering 
2014. De vergadering wordt 
gehouden op vrijdagavond 4 april 
a.s. in Piers Hiem te Nij Beets. 
Na afloop is er een presentatie 
van Ids Hellinga over het 
veel besproken en belangrijke 
onderwerp ‘genoomselectie’ of te 
wel de DNA-test. In de Phryso van 
maart j.l. is hierover een artikel 
opgenomen wat al het een en ander 
uitlegt. Wij, als bestuur, vinden dit 
zo’n belangrijk onderwerp, dat het 
ons goed leek om Ids Hellinga hier 
voor uit te nodigen, zodat u ook 
de kans krijgt om al uw vragen te 
stellen. 

Op de aankomende vergadering 
nemen wij afscheid van Aise 
Bouma als bestuurslid. Aise is na 8 
jaar aftredend en niet herkiesbaar. 
Aise heeft in zijn ‘termijn’ als 
bestuurslid een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het reilen en 
zeilen van It Greidhynder, maar 
is daarnaast ook van betekenis 

geweest voor de organisatie van 
het stamboek, waaronder bij het 
tot stand komen van de ‘Matrix’. 
Aise, ik wil je hierbij alvast 
hartelijk bedanken voor je inzet en 
je inbreng! 

Gelukkig hebben wij reeds twee 
kandidaten voor de vervanging 
van Aise. Het betreft Sjoerd 
Veenstra en Erik Veenstra. Zij 
hebben het afgelopen jaar al 
meegelopen met het bestuur 
en van beide kanten is dit goed 
bevallen. Omdat wij nog geen 
vervanging hadden voor Sybren 
Minkema, worden zowel Sjoerd 
als Erik voorgedragen voor het 
bestuur. Sjoerd en Erik hebben 
zich in een eerdere Op Tal al even 
aan u voorgesteld.

In deze Op Tal vindt u verder 
o.a. nog een artikel over de 
successen van de fokkerij van 
de familie Van der Zijpp met de 
door hun gefokte goedgekeurde 
dekhengst Hette 481 (en meteen 
Reserve Kampioen van de 

Van de bestuurstafel
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Hengstenkeuring) en de voor het 
Centraal Onderzoek aangewezen 
hengst Hyltsje Z. Die laatste 
hebben zij samen met Louwrens 
Mellema en Marga de Wolff nog 
in eigendom. Uit één jaargang 
twee van zulke hengsten is toch 
wel heel bijzonder. Allebei 
trouwens zonen van Norbert 444. 
Louwrens en Marga vertellen in 
deze Op Tal ook nog iets over 
het traject wat zij met hun jonge 

Norbert doorlopen hebben. En 
over Norbert gesproken: voor 
de derde keer op rij kampioen 
van de Hengstenkeuring! Wat 
een successen allemaal. Proficiat 
familie Van der Zee!

Bart Aerts

Voorzitter 
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Jaarverslag over 2013 van fokvereniging 
“ It Fryske Greidhynder” 

De vereniging heeft in 2013 een nieuwe voorzitter gekregen: Sybren 
Minkema was reglementair aftredend en heeft de voorzittershamer aan 
Bart Aerts overgedragen. In 2013 hadden we een goed verlopen fokdag, 
maar toch had de fokdag een zwart randje. Er waren helaas 2  paarden 
die tijdens de fokdag overleden.
Het aantal te keuren paarden is iets teruggelopen, maar vooral de 
deelname aan het middagprogramma is een punt van zorg. 

De bestuurssamenstelling van onze vereniging is eind 2013 als volgt:
Bart Aerts  Voorzitter
Aise Bouma  Secretaris
Evelien Sissingh Penningmeester
Barbara van Slooten Fokdagsecretaris
Janke Steenbeek Algemeen adjunct

Aan het einde van 2013 had onze vereniging 242 leden. Daarmee is het 
ledental stabiel ten opzichte van eind 2012. 

Ook in 2013 werden weer diverse winteractiviteiten georganiseerd. 
Zo was er in februari een discussieavond over de fokkerij met Ids 
Hellinga en Bouke de Boer. En in april was er workshop beoordeling 
veulens.

De algemene ledenvergadering vond plaats op 15 maart 2013 in Pier’s 
Hiem te Nij Beets. Tijdens deze vergadering was Sybren Minkema 
reglementair aftredend. Hij werd niet meteen vervangen, maar Erik 
Veenstra en Sjoerd Veenstra draaien mee in het bestuur om zo te 
kunnen bepalen of ze bestuurslid willen worden.
Na afloop van de vergadering verzorgde Germ-Aise Bouma van stal 
Henswoude een presentatie over de export van Friese paarden.
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Ook in 2013 werd weer een fokdag georganiseerd. Er waren voldoende 
aanmeldingen. Algemeen kampioen en Algemeen reserve kampioen in 
2013 waren respectievelijk Fraucke fan de Greidpleats (v. Maeije 440) 
van A. Bouma en Inita fan Henswoude (v. Eibert 419) van Fam. G. 
Bouma.

De overige kampioenen waren:

Veulens:
Kampioen: Silke van de Lits (v. Wimer 461) van A. Minkema

Enters en Twenters: 
Kampioen: Maartje fan Bangazathe (v. Tsjalle 454) van D.J. Reiding
Reservekampioen: Klaziene Hinke fan de Badwei (v. Tsjalle 454) van W. 
Ploegstra

3 Jarige Merries:
Kampioen: Inita fan Henswoude (v. Eibert 419) van Fam. G. Bouma

4 t/m 6 Jarige Merries: 
Kampioen: Fraucke fan de Greidpleats (v. Maeije 440) van A. Bouma
Reservekampioen: Wiebke (v. Brend 413) van Mevr. N.L. Schrale 

7 Jarige en oudere merries: 
Kampioen: Hinke v.d. Badwei (v. Fetse 349) van W. Ploegstra
Reservekampioen: Tessa O. (v. Brandus 345) van D.J. Reiding

Een en ander was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de 
fokdagcommissie en niet te vergeten de vele vrijwilligers waar wij ieder 
jaar weer op kunnen rekenen. De fokdagcommissie bestond dit jaar 
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uit het bestuur van de fokvereniging aangevuld met Bauke Ruisendaal, 
Bauke de Boer, Lolke de Vries, Margje Timmerman, Sanne Jellema en 
Ronnie Dekker.

Ook in 2013 werden de selectiewedstrijden voor het NK dressuur Fries 
Ras rond de fokdagen verreden. Helen Rijks, Marloes Lageveen  en 
Margje Timmerman hebben namens onze vereniging zitting in de 
werkgroep NK dressuur Fries Ras. Wederom was er een groot aantal 
inschrijvingen.

Deelnemers aan jonge paarden met sportaanleg rubrieken op de 
Centrale Keuring waarbij de deelnemer dan wel de eigenaar lid van 
onze vereniging is:

Dressuur 4 jarige hengsten/ruinen
•	 Eise fan Hylpen (Maurits 437) van Stal Chardon met Marsja 

Dijkman
•	 Filou S.B. (Tjalf 443) van S. Minkema & J.J. Schreuder met Leonie 

Evink
•	 Floris fan Scheltinga Zathe (Onne 376) van G.A. Bouma met 

Sybren Minkema
•	 Douwe van R. (Maurits 437) van G.A. Bouma met Jolanda 

Schreuder

Dressuur 5- en 6 jarige hengsten en ruinen    
•	 Arwyn fan it Waad (Doaitsen 420) van T. Bruggeling met Susan 

Bouwman-Wind
•	 Abe fan Bangazathe (Brandus 345) van D.J. Reiding met Thea 

Dijkstra
•	 Claes (Doaitsen 420) van Mevr. E.A. de Man-Kaldenberg met 

Susan Bouwman-Wind
•	 Zorn fan Tsjerkgaast (Gjalt 426) van S. Minkema & J.J. Schreuder 

met Jolanda Schreuder
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Dressuur 4 jarige merries     
•	 Deanne van de Egberdina Hoeve (Meinse 439) van J.E. & S. 

Bouwman-Wind met Susan Bouwman-Wind
•	 Elsa W. ( Jesse 435) van Marga de Wolff met Marga de Wolff  

     
Dressuur 5- en 6 jarige merries     
•	 Wiebke (Brend 413) van N.L. Schrale met Jakob van der Heide
•	 Wyfke stal de Oergong (Tsjitse 387) van A. Zwaagman met Esther 

Liano 

Tuigen Hengsten/ruinen     
•	 Filou S.B. (Tjalf 443) van S. Minkema & mw. J.J. Schreuder met 

Sybren Minkema
•	 Arwyn fan it Waad (Doaitsen 420) van T. Bruggeling met Susan 

Bouwman-Wind
•	 Falco B. (Wobke 403) van Fam. Age Okkema & A. Brandsma met 

Age Okkema
•	 Douwe van R. (Maurits 437) van G.A. Bouma met Jolanda 

Schreuder
•	 Abe H. ( Jisse 433) van A. Veldema met Germ Aise Bouma
•	 Grutske Wâldkening (Tsjalke 397) van E.W. Andela met 

Hiltje Holtrop
•	 Eelco van de Meikade (Beart 411) van J.J. van der Meulen met Udo 

de Haan
•	 Dekster oet oale Kloosterveen ( Jisse 433) van Mw. G. Oldenburger-

Wessels met Mintsje de Boer
•	 Hykes fan Kûkherne (Fabe 348) van A. Minkema met Jelmer 

Chardon
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Tuigen Merries:
•	 Aitske R.V (Aan 416) van Mevr. B.T. van der Meulen-Veenje met 

Age Okkema
•	 Freule Elvira (Andries 415) van S.J. Haagsma met Udo de Haan
•	 Famke van de Egberdina Hoeve (Meinse 439) van J.E. & S. 

Bouwman-Wind met Susan Bouwman-Wind

De traditionele feestavond werd dit jaar gehouden op zaterdag 2 
november in It Bynt te Boarnburgum. De avond was redelijk bezocht en 
begon met een optreden van standup comedian Jacob Spoelstra, waarna 
de kampioensprijzen uitgereikt werden. Ook werd de fokker van het jaar 
bekend gemaakt. De commissie, bestaande uit Sabien Zwaga, Elvera 
Braakman, en Gerrit Stelwagen benoemde de familie A. Bouma uit 
Nes tot fokker van het jaar. Het was de beurt aan Sabien Zwaga om de 
commissie te verlaten. Lourens van der Meer zal haar plaats innemen. 
De avond werd muzikaal omlijst door zangeres Rixt Zandberg.

Via ons verenigingsorgaan ”Op Tal” worden onze leden van het wel en 
wee binnen onze vereniging op de hoogte gehouden. Eind 2013 bestond 
de redactie uit Janke Steenbeek, Helga Flapper en Marga de Wolff.

Aise Bouma, secretaris     
Boelenslaan, 19 februari 2014 
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Uitnodiging
Ledenvergadering

Aan de leden en hun huisgenoten

Hierbij nodigen we u en uw huisgenoten uit tot het bijwonen van onze 
algemene ledenvergadering op vrijdag 4 april 2014 om 20.00 uur. 
De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Pier’s Hiem, 
Domela Nieuwenhuisweg 114 te Nij Beets.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2013
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie 

Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie
7. Vaststellen van de contributie
8. Bestuursverkiezing 

Reglementair aftredend en niet herkiesbaar Aise Bouma. Het 
bestuur draagt Erik Veenstra en Sjoerd Veenstra voor. 
Andere kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de 
vergadering melden bij het bestuur.

9. Evaluatie fokdag 2013 en bespreking fokdag 2014
10. Winteractiviteiten
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afloop van de vergadering zal Ids Hellinga een presentatie verzorgen 
over “genoomselectie” of te wel de DNA-testen.
Wij hopen u op de algemene ledenvergadering te mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Aise Bouma, secretaris
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Exploitatie rekening 2013
en begroting 2014
begroting 2013 exploitatie 2013 begroting 2014 

(voorstel)
Inkomsten:

Contributie € 9.500,00 € 9.587,00 € 9.000,00 
Fokdag € 5.000,00 € 4.560,00 € 4.500,00 
Dressuur € 2.700,00 € 3.780,00 € 3.500,00 
Feestavond € 500,00 € 0,00 € 0,00 
Op Tal € 600,00 € 522,00 € 500,00 
Cursus /excursie e.d. € 700,00 € 0,00 € 200,00 
Diversen € 400,00 € 27,24 € 400,00 

€ 19.400,00 € 18.476,24 € 18.100,00 

Uitgaven:

Fokdag € 9.000,00 € 7.862,48 € 8.500,00 
Dressuur € 3.000,00 € 2.792,17 € 3.000,00 
Verenigingskosten € 1.200,00 € 1.263,62 € 1.300,00 
Feestavond € 2.000,00 € 795,50 € 1.000,00 
Op Tal € 1.500,00 € 1.147,98 € 1.300,00 
Cursus /excursie e.d. € 1.000,00 € 778,87 € 500,00 
Diversen € 200,00 € 630,56 € 500,00 
Saldo € 1.500,00 € 3.205,06 € 2.000,00 

€ 19.400,00 € 18.476,24 € 18.100,00 
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Activa Passiva

Totaal saldo € 16.336,17 Eigen vermogen € 16.496,17 
 Kas € 3.108,65 Voorziening 

dubieuze  debi-
teuren

€ 150,00 

 Rek courant € 12.958,48 Crediteuren € 0,00 
 Spaarrekening € 269,04 

Debiteuren € 310,00 
Contributie € 40,00 
Fokdagsponsors € 0,00 
Advertenties fokdag   
boekje

€ 270,00 

Advertenties OpTal € 0,00 
Dressuur competitie € 0,00 
Anders € 0,00 

 
€ 16.646,17 € 16.646,17 

Balans 24 februari 2014



S. Kalsbeek, tel.: 0566 - 689 360
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Nieuws

It Fryske Greidhynder feliciteert 
de fokkers/eigenaren van:

En wenst hen heel veel succes tijdens het 
Centraal Onderzoek in Ermelo!

Jente fan Doniahiem (V. Uldrik) 
Fokker: D.Feenstra -Ferwoude

Eigenaar: Stal Chardon 

Hyltsje Z (V. Norbert) 
Fokker: fam. v.d. Zijpp -Terkaple

Eigenaar: Fam. v.d. Zijpp en Louwrens Mellema

Kai fan de Marrewyk (V. Dries) 
Fokker: K.E. Bouma -Drachstercompagnie

Eigenaar: K.E. Bouma en Fam. Folmer
 

Julius fan 'e Goengamieden (V. Anders) 
Fokker: H. en R. Brandsma -Goenga

Eigenaar: Fam. Age Okkema
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Nieuws

Hynsteminsken,

Wy steane meastal in skofke te wachtsjen yn Boalsert, foar’t de 
heakeneginne op’e wein stapt. Dan kaem der wol gauris in Hoogterp by 
my te praten. Dan hie er it oer Hoogterp, Hynstehâlder yn Dearsum. 
Der wie in geheimsinnich forhael, hoe as de feint fan Hoogterp en 
de hynst Held yn de oarloch meimakke ha. Dat is no yn’e Ingelse tael 
Fryslan ynslûpt.
Mar + 4 jier lyn, rûn ik op de Joustermerke om en in man sei tsjin 
mij: “Wist wol hoe as de hynst (Onno?) ûnderdûkt west hat troch it 
stamboekbestjoer.” Hessel net. Mar de man woe by de tinten lâns en 
sei: “Wy prate wol ris wer”, mar oant no ta net. Hokker persoan kin dat 
west ha? En hoe sjocht dat forhael der út? Hessel hat wol fan in boer 
heard: “Wy hiene winterdeis it hynder yn’e steech by mem yn’e bourren 
stean. Mem fourre en jûch it hinder drinken.” In oare boer stie earst te 
wachtsjen by de hynders dy’t noch levere wurden moasten, ûnder de 
kofje gie er op it ein stean fan de hynders dy’t al levere wiene en dan op’t 
lêst rûn er wer mei’t hynder nei hûs. 
Mar hokker man wie dat en wat wie it forhael? 
Hessel wol it graach witte.

Hessel Bouma
Ringdyk 5
8632 WK Turns 

Oproep
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April
4 april 2014 Algemene ledenvergadering in Pier’s 

Hiem te Nij Beets, aanvang 20.00 uur
Mei
14 mei 2014 Regiovergadering in dorpshuis te Ter 

Idzard, gezamenlijk It Fryske Hynder 
Wovega

Juli
25/26 juli 2014 Fokdag “It Fryske Greidhynder” in 

Drachten
Augustus
9 augustus 2014 Finale outdoormencompetitie in Assen 

(zie www.outdoormencompetitie.nl voor 
data selectiewedstrijden)

September
4  september 2014  Veulenkeuring Henswoude in Aldeboarn

September 2014 Start Centraal Onderzoek, exacte datum 
zie www.KFPS.nl

20 september 2014 Finale Post-Kogeko KFPS 
competitie in Kootwijk (zie www.
dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl  
voor data selectiewedstrijden)

Oktober
Oktober 2014 Tussenexamen Centraal Onderzoek, 

exacte datum zie www.KFPS.nl
November
1 november 2014 Feestjuon “It Fryske Greidhynder”  in de 

Buorskip in Beetsterzwaag
November 2014 Eindexamen Centraal Onderzoek, exacte 

datum zie www.KFPS.nl
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De werking van Bowentherapie

Ze zijn er maar weinig, therapeuten die zowel mensen als paarden be-
handelen. Janna Kroes uit Gersloot is zo’n therapeut. Haar praktijk is 
erg vol en toch werkt ze met een onbekende techniek. Hoe zit dat pre-
cies? 

‘Ja, ik ben Bowentherapeut. Bijna standaard zeggen mensen dan, huh? 
Maar een enkeling heeft er van gehoord al merk ik wel, dat het bekend-
er begint te worden’, zo vertelt Janna. Nu is dat niet te danken aan haar 
uitgebreide advertentiecampagne. ‘Nee, smoordruk hier maar alles komt 
via via binnen. Zus van, vader van, paard van die en die. Soms adverteer 
ik uit goodwill, maar ik verkeer in de gelukkige positie dat het niet 
hoeft. Ik voel mij, zeker nu, een bevoorrecht mens. Ook al omdat het 
werk zo vreselijk mooi is en veel voldoening geeft. Niets is mooier, dan 
een mens of paard genezen. Eerst is er pijn en ongemak plus vaak veel 
stress of verdriet daarvan, na één of een paar behandelingen begint dat 
te veranderen, gaat de pijn weg, werkt alles beter, bewegen ze makkeli-
jker en lijkt alles minder energie te kosten. Dat geldt voor mensen en 
voor paarden net zo. Dat is toch geweldig? Ik ervaar het ook niet als 
werk, word er niet eens moe van, ik doe alleen maar waar mijn hart ligt 
en kennelijk lukt het wel aardig, lacht ze. 

Wat is Bowen?
Maar wat is dat dan, Bowen? ‘Bowen is vernoemd naar wijlen Tom 
Bowen die dit, volledig door zelfstudie uitgedokterd heeft. Veel mensen 
kennen inmiddels osteopathie. Tom was een Australier, een hele gewone 
fabrieksarbeider die graag sportte en zelf voetbalteams en racehonden 
en renpaarden begeleidde. Op een of andere manier scheen hij iets te 
kunnen, waardoor deze mensen en dieren heel snel opknapten van bles-
sures, ze beter presteerden en ook minder snel klachten kregen. Van 
Tom is bekend dat hij in zijn jonge jaren veel opgetrokken heeft met 
een osteopaat. Hier heeft hij veel van geleerd. 
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Overig
Op deze kennis is hij verder gaan borduren. Bowen is zich meer toe 
gaan leggen op het los maken van zacht weefsel, dus alle spier- en bind-
weefsel. In dit zachte weefsel liggen miljarden cellen, receptoren, kleine 
computertjes op zich als het ware, die met elkaar communiceren. Over 
het werk wat er allemaal verzet moet worden. Moet de bloeddruk iets 
omhoog of omlaag, moet er wat van dit of dat hormoon wat afgegeven 
worden? Welke voedingsstoffen moeten er omgezet en afgegeven wor-
den, welke schadelijke stoffen moeten opgeruimd etc. Maar dus ook of 
spieren aan moeten spannen of los moeten laten. 

Ontstaan van klachten
Door een ongeluk, te zwaar werk, scheef rijden, verkeerd passend zadel, 
operaties en littekenweefsel, verstrakt en verhardt dat zachte weefsel 
zich. Hierdoor kan bloed en lymfe minder goed stromen maar ook de 
prikkelgeleiding van de zenuwbanen raakt verstoort. Er komt een knik 
in de telefoonbedrading. Een bepaalde spier, of spiergroep, gaat hierdoor 
minder goed functioneren, spant niet aan als het dat wel moet doen 
of laat juist de spanning niet meer los. Hierdoor moet een ander deel 
van het lichaam compenseren, een andere spier of spiergroep moet nu 
juist harder werken. Als dat lang genoeg duurt, volgt er weer een com-
pensatie. En zo kan dat jarenlang doorgaan, zonder dat een paard ècht 
overduidelijk aangeeft dat er iets mis is. Ga maar na, hoeveel mensen 
ken je niet, die ‘gewoon’ met wat schouder- en nekklachten doorwerken, 
of vaak last in de rug hebben. Of niet lang kunnen staan of wandelen 
zonder pijn te krijgen? Voor paarden is dat niet anders! En misschien 
zelfs nog wel erger, want een paard is voor zijn overleven in de kudde 
afhankelijk van de groep. Pijn wordt dus niet snel getoond anders ben je 
ten dode opgeschreven. Wat mij vooral drijft is dat er heel veel pijn en 
ellende is, of het nu onder mensen of paarden is, wat niet hoeft! Waar 
heel veel aan te doen is. Dat merk ik dagelijks. Patienten die te horen 
hebben gekregen, leer er maar mee leven, of, het zit tussen de oren! Di-
eren waaraan handen vol geld is uitgegeven aan veeartsen, scans, opera-
ties, dure injecties. 
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Overig
Als ik hoor ‘niets meer aan te doen’, denk ik altijd, ‘dat zullen we nog 
wel eens zien’. Heel vaak blijkt er toch nog veel herstel tot ook volledige 
genezing mogelijk’. 

Hoe kan dat? 
Zo, dat klinkt nogal. ‘Ja dat realiseer ik mij. En ik bedoel ook niet dat ik 
zo goed ben, maar dat is het effect van Bowen. Ook collega-therapeuten 
merken dat. Ik houd geen cijfers bij, maar ik denk dat ik boven de 80, 
misschien wel 90% herstelcijfers zit’. 
Hoe is dat te verklaren? ‘In onze reguliere zorg zijn wij niet gewend om 
van het zelfherstellend vermogen van het lichaam gebruik te maken. 
Al weten we wel dat het er is, wondjes herstellen immers, meestal goed 
vanzelf. Het lichaam kan dat zelf. Maar het lichaam is tot veel meer in 
staat, als je maar weet hoe je de vragen moet stellen. We kunnen een 
verharde spier bijvoorbeeld wel zacht masseren, maar die oorzaak komt 
ergens anders vandaan. Of een wervel of bekken rechtzetten, daar zit de 
oorzaak van die scheefstand niet. Wat ik met Bowen doe, is via de cel-
len van het zenuw- en het bindweefelstelsel o.a. aan spieren vragen of zij 
zich willen ontspannen, of juist aanspannen. Dus als het zachte weefsel 
ontspant, of juist aanspant, kan als gevolg daarvan het bekken weer recht 
gaan staan, of een wervel. In mijn beleving veel effectiever. Maar tegeli-
jkertijd vraag ik ook aan het immuunsysteem en het hele orgaanstelsel 
om reactie. Want die ‘bedrading’ ligt immers ook in dat zachte weefsel. 
Het herstel komt dus vanuit het lichaam zelf. Op veel vlakken’. 

Geheel
‘Ook denk ik dat we vaak te weinig naar het geheel kijken. Een pees-
blessure bijvoorbeeld, lijkt vaak acuut. Ik denk dat dat niet zo is en dat 
er al een lange periode aan verkramping ergens, bij de voorbenen vaak 
schouder en rug, aan vooraf is gegaan. Alle zachte weefsel is met elkaar 
verbonden, als de rug vastzit, zet dat spanning op het hele lichaam, bij 
een schouder trekt die vastigheid heel direct door naar de pezen. Op 
een gegeven moment zegt de pees ‘knap’ en denken we dat we de pees 
moeten behandelen. 
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Tegenwoordig zijn injecties met eigen bloedplaatjes erg in. Dat werkt 
goed, maar als je niets aan de oorzaak doet, vastigheid elders in het li-
chaam, komt dat probleem echt wel weer terug. Dus, dan eerst alles los 
behandelen en zorgen dat de boel weer beter kan doorbloeden en de 
aansturing verbetert zodat er een sneller en duurzamer herstel op gang 
komt. Dat is wat ik doe met Bowen’. 

‘Je doet niks’
Dat klinkt eigenlijk wel logisch. ‘Ja, en simpel. Ik vergelijk het graag 
met een computer: als je een brief wilt printen, druk je op een knop. Je 
wacht, en intern verwerkt de computer jouw vraag en komt er een brief-
je uit rollen. Dat vinden we normaal. Maar zo werkt het lichaam ook. 
Je vraagt gewoon aan de cellen of zij hun werk weer willen doen. Als 
je hard op de computer begint te slaan, of heel vaak begint te drukken 
of veel knoppen tegelijk, gaat het mis. De computer kan al die vragen 
tegelijk niet aan en loopt vast. Ik maak vrij zachtjes kleine rolbewegin-
gen op een paar plekken op het lichaam. En dat brengt een hele prik-
kelgeleiding op gang. Dat lijkt vreemd want je ziet dat niet. En, hoor 
ik dan: ‘Je doet niks, moet dit nu helpen?’ Wacht maar af, zeg ik dan 
meestal. Maar het is inderdaad bijna niet voor te stellen, dat zulke kleine 
en zachte ‘drukken op de knoppen’, zo sterk kunnen werken. ‘Maar het 
resultaat is er’. 

Klachten
Je noemt nu al even pezen, maar welke problemen zijn meer te behan-
delen? ‘Eigenlijk alles. Maakt niet uit wat een mens of paard mankeert. 
Met Bowen zorg je er immers voor, dat de hele aansturing vanuit ze-
nuwstelsel weer beter begint te werken, zodat alles losser en soepeler 
wordt, scheefstand herstelt maar ook dat immuunstelsel, darmen en 
andere organen beter functioneren. Dus van stijfheid, pijn, kreupelheid, 
scheefheid, ataxie, hoofdschudden, niet willen nageven, slecht herstel na 
ongelukken of operaties, moeite hebben met de hogere oefeningen maar 
ook slecht drachtig willen, of gewoon niet goed in hun vel zitten. 
Artrose komt voor, maar gewrichten kun je helaas, zeker op oudere 
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leeftijd niet veel meer mee. Al was ik vorige week wel verbaasd: ik 
had een 21-jarige ruin behandeld, een Gerlof, met artrose aan de 
sprong en een probleem aan het checkligament. Vermoedelijk op 
meer plekken artrose en hoefkraakverbening. Ik had de eigenaar niet 
veel verwachtingen gegeven, maar deze ruin knapte al na één behan-
deling erg op! Dus het kan wel, waarschijnlijk verminder je de pijn, 
waardoor een paard makkelijker kan bewegen al zul je in de gewrich-
ten niet zoveel kunnen doen’. 
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Rijdende combinaties 
De combinatie ruiter-paard komt steeds meer voor. ‘Ik kan druk dat 
paard opknappen, als de ruiter last heeft, scheef zit of rijdt, komen prob-
lemen terug. Als je als eenheid wilt functioneren, zul je ook zo moeten 
bewegen. Als jij als ruiter zelf vast zit in je onderrug, kun je er donder op 
zeggen dat je paard niet los kan bewegen. Pijn geeft altijd verkramping, 
dus blokkeer je de beweging. Om de combinatie als geheel beter maar 
ook stressvrijer en ‘blijer’ te maken, vind ik prachtig mooi. Veel ruiters 
zitten chagerijnig of gespannen op hun paard. Het is toch hobby? Wat 
denk je wat jou spanning bij het paard doet? Die snapt niet dat je miss-
chien ruzie hebt gehad, maar verkampt wel! Dus dat emotionele stukje 
neem ik ook mee, ik werk inmiddels veel met stress- en traumaverwerk-
ingstechnieken om angst of spanning om te zetten naar ontspanning. 
Zodat je met plezier een proef rijdt, welke punten je ook haalt. 
Als je ook je paard als een atleet gaat behandelen en dus regelmatig laat 
behandelen, dan ben je samen twee happy athletes. 
Moet jij eens zien hoe makkelijk je gaat rijden!’  
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Basis Cursus Tuigpaard training

22 februari 2014, 10.00-16.00 uur Dekstation Henswoude te Aldboarn 
o.l.v. Sybren Minkema.  Aantal deelnemers 12, waarvan 3 met eigen 
paard.
Na kennismaken van de diverse deelnemers volgde 
eerst een theoretische gedeelte over het tuigpaard, 
waar de verschillen werden uitgelegd tussen 
de draverij-, men- ,dressuur - en tuigsport met 
betrekking tot de bewegingen van het paard en welke 
bouw en karaktereigenschappen daarbij hoorden.
Bij het tuigen de nadruk gelegd  op de schoonheid 
van de bewegingen oftewel  de ‘actie’ van het paard en 
waar vervolgens opgelet moest worden. 
De voorwaarden van een goed tuigpaard zijn bouw, 
karakter, beweging en bewerkbaarheid.
Hier hoort natuurlijk bij hoe je de zwakke punten 
van een paard kan verbeteren dmv hulpmiddelen, zoals tijdelijke 
aanpassingen aan het beslag om de opwaartse beweging beter te kunnen 
ondersteunen, of bijvoorbeeld “ ketting-ringen” rond de kogels.

Sybren had twee van 
zijn eigen Friezen 
meegenomen. Besprak 
het exterieur van zijn 
paard zoals oa stand van 
de hals, front en schenkel: 
liever niet te lang maar 
iets korter, zodat het 
achterbeen er goed 
ondergezet kan worden.
Vervolgens werd het paard 
gelongeerd, dressuurmatig 
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gereden en voor de 
wagen ingespannen.
De rode draad van 
al deze disciplines: 
rond / bolrijden 
en in balans 
tussen de teugels, 
natuurlijk vanuit de 
ontspanning.  Dan 
ziet het er allemaal 
wel heel makkelijk 
uit! In de middag kwamen er  drie deelnemers met eigen Fries een voor 
een aan de beurt.  Elk paard werd eerst los gepresenteerd in de binnen 
manege om te zien en te leren beoordelen of het paard de beweging  
voor het tuigen in zich had.  Daarna inspannen voor de wagen en als 
demonstratie  ringen om de enkels  om het effect te beoordelen.
Leuk om te zien hoe de paarden hier op reageerden en iedereen zag 
meteen de betere  actie  van het been . Ook was het prachtig om te zien 
hoe de paarden reageerden op het klappende en  fluitende publiek. 
Iederen werd geenthousiasmeerd om zich in te schrijven voor de fokdag 
en er naar toe te trainen.  
Onder het motto: Je doet mee voor jezelf en verliezen is een 
bijkomstigheid!  Soort Olympisch gevoel : meedoen is belangrijker 
dan winnen.  Voor het paard is ook leerzaam en goed  om dit soort 
evenementen mee te maken : het zal er zeker in groeien.
Na deze educatieve dag heeft Sybren een paar goede concurrenten bij 
heeft gekregen en danken hem voor zijn tijd en dat we in zijn “ keuken 
“ hebben mogen meekijken.
Tenslotte ook een welgemeend applaus voor dekstation Henswoude 
voor de geboden gastvrijheid. 
Ik weet nu zeker dat we een kampioen tuigpaard op stal hebben staan, 
alleen ik nog…… 
Alice Voesten – Krol 



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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Norbert 444 Kampioen 
&

Hette 481 Reservekampioen
 Henstenkeuring 2014

fokkers/eigenaren
Fam vd Zee & Fam vd Zijp/Fam vd Meulen

Gefeliciteerd!!!
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Nog meer “Greidhynder” succes op de 
Hengstenkeuring 2014: 

Wolfert  467 ( mede eigenaar J.J. vd Meulen)

&
Mewes 438 ( fokker Gert Jan v/d Linden )

KS
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 Op een woensdagavond in 
september 2007 gingen we op 
bezoek bij de familie van der Zijpp 
aan de Reidlânsdyk te Terkaple. 
Aanleiding voor dit bezoek was 
het Algemeen Kampioenschap dat 
door Nynke Wieke was behaald 
op de fokdag van    “It Fryske 
Greidhynder” in Drachten. 
Een van onze vragen was toen: 
Welk doel streven jullie na in 
de fokkerij?Het antwoord was: 
een dekhengst fokken. Op een 
stormachtige woensdagavond in 
februari 2014 gingen we weer op 
bezoek bij de familie van der Zijpp.
Aanleiding tot dit bezoek was, 
dat het in 2007 gestelde doel 
daadwerkelijk is behaald.
De door hen gefokte Gerke Z  gaat 
nu als dekhengst Hette 481 door 
het leven.  

Natuurlijk zullen heel veel fokkers 
dit doel nastreven, maar slechts 
weinig mensen lukt het om dat 
doel te bereiken.
Nu moet wel gezegd worden dat 
ons fokgebied op dit terrein het 
zeker niet slecht doet.

Ga maar eens na waar de hengsten 
die nu in de dekdienst actief zijn, 
geboren werden………
Een groot aantal is gefokt door 
leden van onze fokvereniging.

Zo ook Hette 481.Hette werd 
geboren als Gerke Z. 
Zoon van Rindert-moeder Tsjikke 
Z en vader Norbert. Tsjikke Z 
komt uit een andere lijn dan 
kampioensmerrie Nynke Wieke. 
Zij zijn dus geen “familie” van 
elkaar.
Het aardige is dat de moeder van 
Nynke Wieke, de merrie Wieke 
fan de G. als enter, het eerste 
paard was, dat gekocht werd door 
de familie van der Zijpp.
Maar alleen is maar alleen, en zo 
werd het twenter Trijntje (vader 
Fetse) gekocht, samen met volle 
zus Winneke J, als gezelschap voor 
Wieke.
Pake van der Zijpp zag Trijntje 
te koop staan in de Phryso bij de 
familie Florissen en al snel werd 
de koop gesloten en even later 
kwam dus ook Winneke J daar 
nog bij.

Het doel is bereikt.........
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Winneke J bracht bijna ieder jaar 
een veulen. 
Als eerste een  merrieveulentje van 
Tije. Deze Jeltsje Z verongelukte 
als jong paard in de wei. Daarna 2 
maal een hengstveulen van Wierd: 
Okke Z en Romke Z.
Romke werd aangeboden bij de 
eerste bezichtiging in Ermelo, maar 
haalde Leeuwarden niet.
Daarna 2 maal een veulen van 
Rindert: merrieveulen Tsjikke en 
hengstveulen Ype. Ype behaalde 
als veulen een eerste premie, werd 
ook in Ermelo aangeboden, maar 
ook voor hem was Leeuwarden een 
station te ver.

Daarna werd Anske Z ( vader 
Doaitsen) geboren en als laatste 
Eke Z.  Anske werd als driejarige 
ruin verkocht.
En  Eke en haar moeder Winneke 
J werden ook verkocht en wel aan 
Jippe Holwerda.
Winneke is nu moeder van bonte 
veulentjes.

Tsjikke  Z is het vierde veulen 
dat door moeder Winneke op de 
wereld werd gezet. Toen Tsjikke  
3 jaar was, zou ze naar de keuring 
worden gebracht om te proberen 
het  sterpredikaat in de wacht te 
slepen.

Wieke fan de G op de fokdag van “It Fryske Greidhynder” 2003
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Toen Tsjikke naar Doeke  Hoekstra 
en Petra Zeelen gebracht werd, om 
“keuringsklaar” te worden gemaakt, 
was ze niet helemaal topfit.
Ze had n.l. een scheurtje in de 
hoef. Na enkele weken kwam ze 
weer thuis. De hoef herstelde zich 
niet snel genoeg om op een goede 
manier op de keuring voorgesteld 
te worden.
Maar Tsjikke was wel drachtig en 
daarom werd het jaar daarop tot de 
laatste keuring gewacht.
Tsjikke werd op deze keuring in 
Ermelo wel opgenomen in het 
stamboek, maar helaas, ze werd niet 
ster. Door het moederschap was 

ze er niet mooier op geworden en 
ook vond men toen de beweging 
niet voldoende. Jammer……
Uit Tsjikke Z werd een 
hengstveulen geboren Gerke 
Z (nu Hette 481) en een 
merrieveulentje: Jildou Z.
Omdat de paardenfokkerij 
toch als hobby wordt gezien en 
de boerderij meer dan genoeg 
werk met zich meebrengt werd 
besloten om een aantal paarden te 
verkopen.
Naast de eerder genoemde ruin 
Anske Z werden ook Tsjikke Z 
en haar dochter Jildou Z via Jan 
Folmer verkocht.

Winneke J als driejarige, sterverklaring op de stamboekkeurig
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Overig
En zoals dat vaker gaat met handel, 
niemand weet nu waar moeder 
Tsjikke en haar dochter zijn …….
De een meent in Rusland, de ander 
denkt in Israël.
Maar niemand weet het juiste.
Johannes van der Zijpp pleit er dan 
ook voor om net als bij de koeien 
een heel goed I&R systeem op te 
zetten voor de paarden, omdat je 
dan altijd weet waar je paarden 
terechtkomen. Gerke Z werd als 
veulen (eerste premie) op de fokdag 
verkocht aan Peter Visser.
Met de verkoop van moeder 
Tsjikke en zus Jildou bleef er uit 
deze lijn niets meer over op de 
boerderij in Terkaple.
Als je alles toch eens van tevoren 

wist…………dan zouden veel 
dingen anders lopen.

Van der Zijpp zegt dan ook: er is 
niet zoveel meer te vertellen.
Maar als er over het nu niet zoveel 
te vertellen is dan kun je toch 
altijd nog even in het verleden 
zoeken. ( Toen Marco van Basten 
trainer werd bij Heerenveen, werd 
er ook een Friese grootmoeder 
gevonden, en Ireen Wust haar 
vader is toch ook een Fries van 
oorsprong?)

Tsjikke Z (vader Rindert) is een 
dochter van Winneke J (vader 
Fetse) en een kleindochter van 
Jetske B (vader Bendert). 

Hette- Gerke Z als veulen op de fokdag van “It Fryske Greidhynder” 
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Jetske B was niet de eerste de 
beste: zij werd n.l. als enter 
reservekampioen op de Centrale 
Keuring in het jaar 1986.
Jetske B komt voort uit de fokkerij 
van Obe Mous. Bij Obe zijn de 
paarden er niet alleen, om de wei 
een mooi aanzicht te geven. Nee, 
daar worden ze ingespannen  voor 
de kar of  bereden onder het zadel.
Nog steeds kun je daar getuige 
van zijn op de hengstenshow in 
Gaasterland.
Jetske B is weer een halfzus 
van Fabiolaa, de moeder van 
dekhengsten Ulke en Karel.
Beide hengsten  hebben goed 
gepresteerd in de tuigsport. Karel 
op regionaal niveau en Ulke 
op nationaal niveau. Allebeide 
hengsten behaalden meerdere 
keren een kampioenschap,  
waarbij Ulke toch wel zeer tot de 
verbeelding spreekt.
En wie herinnert zich 
Ulke niet op de laatste 
hengstenkeuring…………

Zowel Jetske B als Fabiolaa 
hebben Ljurkje (âlde Ljurk) als 
moeder. Ook moeder Ljurkje werd 
tweemaal nationaal kampioene bij 
de regionale Friese tuigpaarden.
Ljurkje was tevens de moeder van 

de paarden Peter en Folkert, die 
beide in het Fries Vierspan
Bij Leo Kraaijenbrink liepen.
Allemaal paarden die werklustig 
zijn en werk ook als plezierig 
ervaren.

Werd in het keuringsrapport van 
Hette ook niet gezegd dat hij een 
echte allrounder is met een heel 
meewerkend en plezierig karakter?
Misschien nog aardig om te 
vertellen: de kampioen van 
de fokdag  van “It Fryske 
Greidhynder” in het jaar 2000 was 
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Bonita K(eigenaar P. Chardon). Zij 
komt uit dezelfde stam als Hette. 
Haar overgrootmoeder was een 
volle zus van Ljurkje. 
Bonita K werd definitief model 
met een IBOP tuigproef van 92,1 
punt.

Genoeg over het verleden.
Hoewel de familie van der Zijpp 
geen eigenaar meer was van Gerke 
Z, gingen zij natuurlijk naar het 
tussen examen.  Gerke Z deed het 
goed en was weer een ronde verder.
Daarna het eindexamen, het kon 
bijna niet meer fout gaan, maar je 
weet het nooit…..
Maar wat goed was, bleef goed en 
Gerke Z slaagde met prachtige 
cijfers: rijproef 86 punten.
menproef  87 punten en de 

tuigproef werd gewaardeerd met 
87,5 punt.
Vanaf  die dag gaat Gerke Z als 
Hette 481 door het leven.

Op de hengstenkeuring mocht 
Hette zich natuurlijk ook 
presenteren.
Hij werd op kop geplaatst in zijn 
rubriek en mocht meedoen bij de 
kampioenskeuring.
Wat een geweldige belevenis. En 
het werd steeds mooier, Hette werd 
uitgeroepen tot kampioen bij de 
jonge hengsten.
Het werd nog spannender: 
meedoen in het Algemeen 
Kampioenschap.  En jawel hoor, 
Hette  werd bekroond met het 
algeheel reservekampioenschap.
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Niet alleen het in 2007 gestelde 
doel is gehaald, maar ook een 
droom werd werkelijkheid. 

We hopen dat Hette het goed zal 
doen in de fokkerij en dat we nog 
veel van zijn nakomelingen zullen 
horen.
Bij de familie van der Zijpp zijn 
waarschijnlijk wel twee paarden 
die in aanmerking komen om door 
Hette gedekt te worden.

Het ene paard is Willeke, het paard 
dat zo nu en dan samen met  Geke 

van der Zijpp gaat zwemmen in 
de Goingarijpster poelen.

Omdat de familie kort geleden 
ook een nieuwe stal voor de 
koeien in gebruik heeft genomen, 
denken ze erover na om een open 
dag te houden.
Het zou leuk zijn als we dan ook 
de paarden( inclusief Hette 481) 
zouden kunnen bekijken.

We wachten het rustig af. 
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Vrijdag, 31 januari, was er 
“weer” onze (bijna) jaarlijkse 
discussieavond. 
Traditiegetrouw werd dit weer 
gehouden in de kantine van fam 
Bouma te Aldeboarn, onder 
leiding van onze voorzitter, Bart 
Aarts.

Na even een korte inleiding door 
ondergetekende, werd iedereen 
hartelijk welkom geheten met 
in het bijzonder de heren Ids 
Hellinga, directeur stamboekzaken, 
en Bauke de Boer, inspecteur.
De opkomst was best hoog, zo’n ca. 
40 leden konden we verwelkomen!

Zoals gezegd begon Bart deze 
avond met een korte terugblik 
van drie bijzondere dagen in 
Leeuwarden, een heel groot 
feest en dit heet:  KFPS 
Hengstenkeuring 2014!
Hij benoemde ook even de 
bijzondere zaken, zoals bijv. het 
succes van leden zoals o.a. fam. Van 
de Zijp/ L. Mellema. 

Hierna werden door Bauke alle 
hengsten, welke zijn aangewezen 

voor het CO, besproken.
Hij gaf in een korte en bondige 
uitleg aan, waarom betreffende 
hengsten zijn aangewezen door de 
hengstenjury.
Natuurlijk blijkt maar weer eens 
en te meer dat een hengst soms 
om de meest uiteenlopende 
redenen wel of niet aangewezen 
kan worden. Ook werd 
duidelijk dat de gevallen met  
“nevenbevindingen”, hierbij moet 
je denken aan bijv.  verbening van 
het hoefkraakbeen, dit jaar hoger  
was dan ooit tevoren. 
Ook werden hengsten besproken 
zoals de Jisse x Ielke, welke eerst 
werd afgewezen, maar tijdens de 
herkeuring toch werd aangewezen 
voor het CO.

Natuurlijk werd ook de Time-
nazaat Tjardo V besproken, zij het 
mi. met gemengde gevoelens.
Het blijft wel wat bijzonder dat 
deze hengst op basis van zijn 
afstamming en getoonde onder 
zadel en aangespannen gedeelte 
werd afgewezen en enige minuten 
later op basis van uitmuntende 
sportgegevens onder toeziend oog 

Succesvolle discussieavond 
Hengstenkeuring 2014



van o.a. inspecteur mevr. Hompe 
alsnog wordt aangewezen;  dit werd 
door velen als erg vreemd ervaren.

Ook was dit weer aanleiding tot 
een bekend discussiepunt; hoe ga je 
selecteren?
Hier reikte Ids genoeg gesprekstof 
aan: hoe ga je hiermee om? 

Moet je ook gaan testen op 
beweging/uithoudingsvermogen, 
wel of geen gebruik van 
hartslagmeter?
Hierin gaven leden ook duidelijk 
hun standpunt aan; men sprak ook 
de zorg uit met betrekking tot het 
mogelijk overvragen van de jonge 
hengsten tijdens het CO. Test of 
overlevingstocht?
Uiteindelijk is wel duidelijk dat 
het KFPS het onderzoek met de 
grootst mogelijke zorg wil doen 

slagen om te komen tot een goed 
en ook gezond bestand Friese 
paarden.

Rond middernacht werd deze 
bijzonder informatieve avond 
afgesloten en werden Ids en Bauke 
bedankt voor hun komst, tevens 
dank voor de gastvrijheid van fam 
Bouma. 
Ook de leden werden bedankt 
voor hun komst en een wel thuis 
toegewenst.

Maar……..een aantal leden 
hielden erg van de gezelligheid, 
welke overduidelijk aanwezig was 
in de kantine van Henswoude, 
toen werd nog even nagezeten tot 
in de kleine uurtjes………

Sjoerd Veenstra 
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Het jubileum van het KFPS 
genereerde een ongeëvenaarde 
explosie van positieve publiciteit. 
Alle lof voor de organisatie. 
Norbert maakte veel indruk door 
zijn derde kampioenschap , luister 
bijgezet door zijn zoon Hette die 
de reserve titel opeiste. De droom 
gaat voor de familie vd Zee  verder 
en wij genieten  met hen mee. 

De keuring van jonge hengsten 
miste dit jaar de extase van vorig 
jaar. Indrukwekkende hengsten 
als de  twee zonen van Maurits, 
uit super moederlijnen, waren er 
nu niet. Daar staat weer tegenover 
dat Tsjalle in de breedte  relatief 
een beste collectie had.  Naast de 
drie aangewezen hengsten hadden 
ook Cat. 238 en vooral 245 veel 
kwaliteit  in modern type, luxe en 
draf. In Drachten toonden ze zich  
al super.
                                                                                                                                                      
Voor de inteelt is het negatief dat 
geen Jochemvrije hengsten werden 
aangewezen. In 2010, 2011, 2012 
kon  alleen Alke als Jochemvrij 
worden ingeschreven. 

Nu is dat niet mogelijk, alle 
hengsten gaan  één, twee en 
driemaal op Jochem terug. Diverse 
zijn al ingeteeld op Feitse.

Aan Jochemvrije  hengsten 
hebben we onder de jongeren 
Gjalt, Jisse en Alke en bij de 
ouderen: Fabe (1993); Olrik 
(1996); Jasper (1995); Brandus 
(1992); Ielke (1994). Het zal 
niet lang meer duren of Jochem 
komt in alle stambomen, net 
als Ritske, Mark en Wessel. 
Heel   teleurstellend is dat er 
geen initiatieven zijn genomen 
om  hengsten van Doaitsen, uit  
Jochemvrije moeders , aan te 
houden en met zorg op te fokken.

Jaargang 2014:
Er werden  geen hengsten 
aangewezen in de Wessel, Ygram 
en Gerkelijn. In de Ritskelijn 
zijn twee, in de  Jochemlijn acht 
+ Tjardo; en in de Hearkelijn: 
acht kandidaten. Omdat kwaliteit 
de strijd wint, worden de sterkst 
bezette lijnen sterker.  

Overweldigende positieve publiciteit rond 
jubilieum 

Geen Jochem vrije hengsten in jaargang 2014



43Op Tal   maart 2014

Overig
Voor de inteelt natuurlijk een 
nadeel. 
Qua bloed is het meer van 
hetzelfde.

Ritskelijn:
Cat. 115: Doaitsen X Fabe X Oege X 
Peke X Jochem, stam 92.
Cat 100: Anders X Ulbert                 
stam 93. 
Anders dan bij de vier al 
goedgekeurde  zonen van Doaitsen 
(ster % 49) heeft deze hengst  
Jochem niet in de eerste generaties. 
De Jochem merrie Bjirkhin ster zit 
in de vierde .  
Haar moeder  Jetty (Freark),  ster 
en preferent , was een der eerste 
merries die IBOP deed, met goed 
resultaat B-80. De jonge hengst is 
in massa  en lengte nek modern; 
heeft allure. Hij stapt correct en 
vlijtig, toont de draf ruim maar zou 
iets meer mogen gaan zitten achter 
en rijzen in de voorhand. 
De  goed in de verhoudingen 
staande Anders-zoon mocht  
grootramiger en mist  het “extra’s”, 
wat je een hengst zo gunt; ook 
in erfelijke aanleg. De draf was 
op zaterdag best. Via Anders en 
Ulbert (ster % 47/ 8 sportpaarden) 
is er tweemaal invloed van Jochem.

De top qua erfelijke aanleg
Levenstotalen 2013    2014
Feitse   1779    1861
Tsjerk              1730    1830
Leffert             1554    1594
Folkert             904      973

De Hearkelijn:
Het  is goed beleid dat de 
jury  hier wil opschuiven naar 
de jongere generatie: Dries 
(2); Tjalbert (2); Uldrik (2) en 
Pier (1). Veel fokkers waren in 
Drachten teleurgesteld in de 
nafok van Uldrik. Bij de, voor 
hem aangewezen, zonen speelt 
deze minder sterke erfelijke aanleg 
mee.  Opvallend is dat bij inbreng 
van Jasper bloed de lengte in het 
voorbeen afneemt.

Cat. 127: Dries X Tsjerk X  Oege X    
Dagho   stam 2.
In stam 2 is een mooi exterieur  
verankerd. Omdat Oege ook uit 
stam 2 komt,  gaat het dubbelop. 
Eeltertje (Oege) is  moeder van 
drie preferente dochters en de 
jonge hengst heeft vijf preferenten 
in zijn voorgeslacht. Goed is  
de keuze van Dries na Tsjerk 
vanwege de stap.
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De hengst is een schoonheid qua 
type, iets lang in de middenhand.  
We hopen zeer dat training de 
hengst gespierder en krachtiger zal 
maken in de achterhand, waardoor 
de sierlijke beweging constanter en 
krachtiger wordt.

Cat 126 :  Dries X Feitse X Leffert X 
Oege X Hearke; stam 78.
Deze rijpaardtypische Dries is 
correct van bouw, mocht iets 
fijner beenwerk hebben. Hij stapt 
voldoende ruim en krachtig, maar  
moest in draf meer coördineren 
van voor naar achter. Topverervers  
sieren de stamboom.

Cat 133:   Haitse X  Felle X Djurre 
X Tsjalling   stam 50.
De temperamentvolle, mooi 
gelijnde Haitsezoon had allure en 
draafde best van achter naar voor. 
De vier genoemde hengsten  geven 
zijn erfelijk pakket wel aanleg voor 
forsere paarden. Maar de hengst 
zelf was voldoende modern en 
heeft maar eenmaal Jochem.

Levenstotaal    2012 2013    
Jasper              1353 1135    
Brandus           1015 951     
Beart                884 704   

Cat 223:  Pier X Folkert X Leffert  
X Oege X Gouke; stam 223.
Met 2 X Feitse /3X Jochem  
kwam er een moderne hengst. Pier 
, op 36 merries 22 ster,  is  groot 
en fors door moedersvader Aiso 
(Tsjalling). Zijn zoon is fijn, hard 
in de benen, stapt ruim en kan 
in draf versnellen. Folkert moet 
nog 27 punten verzamelen voor 
preferentschap.

Cat. 253:  Tjalbert X Rindert X 
Jacob X Wessel      stam 61.
Cat. 258:   Tjalbert X Nanno X 
Jurjen X Jochem    stam 43.
Tjalberts  zonen zijn 
degelijk gebouwd, goed in de 
verhoudingen, missen iets luxe 
(Ulke). Beide hengsten hebben 
tweemaal Jochembloed.
De stap is voldoende ruim, in 
draf zag men graag iets meer 
soeplesse en stabiliteit. De eerste 
gaat in de moederlijn terug 
op Wesseldochter Ydille, M/P 
( Jorritsma), de tweede heeft de 
fraaie en luxe Ditsje ( Jochem) in 
de moederlijn. Uit het oogpunt 
van erfelijke  aanleg zag men 
Nanno liever  niet in de pedigree. 
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Cat. 273:    Uldrik X Doaitsen X 
Jurjen X Gaye   stam 102.
Deze Uldrik stamt uit de Bruggen 
stam 102. Dat zijn paarden die 
met veel kracht bewegen, maar 
minder lichtvoetig. Positief zijn na 
de moeder drie preferenten; Gaye 
zien we bij een hengst liever niet. 
Er is veel Wessel-invloed; Jochem 
eenmaal.

Cat. 282:    Uldrik X Onne X Teunis 
X Oege ; stam 30.
Vanwege Onne en Teunis in de 
moederlijn had ik op meer front 
gerekend. De  hengst is goed in 
de verhoudingen en voldoende 
modern, maar kan nog meer 
overtuigen in  beweging.
De Oege  merrie Elza  is ster en 
preferent en gaat via meerdere 
schakels terug op Brecht, de 
moeder van Ritske.

De Jochemlijn:
Juist in de Jochemlijn is behoefte 
aan opschuiven naar jonge 
hengsten. Maar het lukte o.a. 
Stendert, Mewes, Tymon niet om 
een aanwijzing te krijgen. Onne 
kreeg twee, Tsjalke een, Norbert 
twee en Tsjalle drie kandidaten. 

Van, de op afstammelingen 
afgekeurde Time, mag Tjardo aan 
het verkorte traject deelnemen.

Cat. 17: Tsjalke X Reitse X Feitse X 
Hearke  stam 8.
Een mooie moderne en luxe 
hengst die tuigpaardtypisch is , 
ook qua erfelijke aanleg.  Als het 
beeld van een hengst klopt met de 
erfelijke aanleg dan is dat gunstig.
We hopen dat de hengst naast het 
hoog bewegen ook  ruimte naar 
voren zal weten te maken, vanuit 
meer stuwing in de achterhand.
De grootmoeder Ynskjen model 
en sport imponeerde net als haar 
volle broer Rinse in tuig.

Cat. 36: Norbert X Beart X  Nykle 
X Leffert;stam 70.         
Cat  164: Norbert X Beart X Oege 
X Jochem X Tsjalling   stam 25.
Mooi bij de Norbert (ster % 
66)  nafok is het moderne, de 
lichte  massa, de ruimte en de 
soeplesse in beweging. Maar in 
exterieur  mag het vaak geslotener. 
Een minder recht kruis (Tsjerk/
Peke), bredere schouder zou het 
zijaanzicht harmonischer maken. 
Hoewel de hoofden heel attent en 
sprekend zijn mochten ze minder 
lang. 
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De eerste Norbert heeft genoemde 
tekorten  minder sterk. Een 
mooie, sterk gebouwde hengst die  
lichtvoetig en door het lijf,  van 
achteren naar voren liep. De hengst 
is ingeteeld op Feitse en heeft 
eerste premie sterren als moeder 
en grootmoeder. De moeder was 
fokdagkampioene. 
De andere Norbert, ook tweemaal 
Feitse/ driemaal Jochem, heeft veel 
statuur in het front, is modern in 
de massa, maar  mag geslotener. 
Vooral een breder en meer bespierd 
kniegewricht zou de hengst van 
1.68  stabieler in draf maken. De 
basis van de merriestam vinden we 
bij Durksz te Drachten, o.a. Ulrig , 
Eelke. Na Tsjalling hebben diverse 
hengsten aan de modernisering  
bijgedragen.

Hengst  levenstotaal   % ster sport
Beart    884 (704)  59  19

Cat. 68:  Onne X Sape X Nykle X  
Wessel X Ritske.
Cat  69:   Onne X Jacob X Nikolaas 
X Dirk X Jochem  stam 8.
Onne (ster % 54) vererft een fraai 
front en statuur. Maar de vaak 
korte en hellende kruizen vormen 
niet de sterkste basis voor kracht in 
de achterhand.  

Onne is mogelijk aanvoerder 
van de lijst aan- en afwijzingen 
voor het verrichtingsonderzoek. 
Onnes camoufleren door bravoure 
vaak het tekort aan stuwing en 
soeplesse.
De eerste Onne gaat terug op 
de Ritske merrie Janna M/P, 
de oudste dochter van de  
legendarische  Vesta. Sape (ster 
% 53) en Nykle (ster % 50) zien 
we graag in een stamboom. De 
moderne hengst mag sterker op 
de knie en daardoor stuwender 
draven.
De tweede Onne is door de 
invloed van Jacob en Nikolaas 
eenvoudiger in exterieur en zou 
gemakkelijker en soepeler moeten 
bewegen. De hengst gaat terug 
op Deliaentsje , ster/ pref. Een 
luxe en vruchtbare merrie uit de 
Bouma tak van stam 8. Beide 
hengsten hebben tweemaal 
Jochem.

Levenstotaal Onne:
2013 2014
730     843
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Cat. 227: Tsjalle X Oepke X Fokke  
X Tsjalling      stam 15.
Cat 228:  Tsjalle X Folkert X 
Diedert X Oege         stam 139.
Cat. 235: Tsjalle X Wibe X Hearke 
X Lammert      stam 28.
Tsjalle heeft alles mee, een fraaie 
moeder en moederlijn, zijn mooi 
gesloten exterieur , zijn weergaloze 
sportaanleg en nu ook de eerste 
lichting hengsten; dertien in de 2e 
bezichtiging! 
De eerste Tsjalle heeft een 
Jochemvrije   moederlijn !! Via 
Tsjalle komt Jochem pas in de 
vijfde generatie. Om het bloed voor 
de inteelt uitermate belangrijk!
De moeder is dubbel preferent, de 
grootmoeder preferent, rond 1980  
zag ik haar talentvol onder zadel. 
De hengst is fraai in type, al kon 
het voorbeen iets langer. De stap 
is net als bij Tsjalle vlijtig en met 
muzikale beat. De draf is lenig, kan 
versnellen en is mooi van achteren 
naar voren. 

De tweede Tsjalle heeft iets meer 
de opdruk van Folkert en kon 
wat langer gelijnd. In draf kruipt 
hij ver onder de massa. Door een 
stillere ligging van de knie  zal de 
draf nog stabieler worden.

De derde Tsjalle trad imponerend 
op, zowel in Drachten als hier. Bij  
de moderne massa, het fraaie front 
op een lang voorbeen, ontsiert het 
korte en rechte kruis. De draf is 
ondanks en niet dankzij de bouw.
De hengst draaft groot. Maar 
we zien graag het schakelen van 
ponydrafje naar ruimer (Anky van 
Grunsven) over de rug  bewegen 
en  met meer soeplesse. De hengst 
komt uit een beste moederlijn, 
waaruit Atse kwam, die werd 
afgekeurd evenals Wibe , de 
moedersvader. Dat is een minpunt 
in de erfelijke aanleg.
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Dilemma’s

Het ligt allemaal niet eenvoudig. Er zijn heel moeilijke dilemma’s. Ik 
benoem ze.

1. Modern                          Niet modern (Invloed 1920- 1970 is heel 
sterk)
2. Kwaliteit                        Inteelt (= in de praktijk toegeven op 
kwaliteit).
3. Eendagsvlieg                  Minstens drie generaties fokvastheid
3.  Sport                              Recreatie. (Topsport stimuleert vraag)
4   Sport                             Tuigen of dressuur ( mixen verzwakt de 
erfelijke aanleg)
5.  Luxe                              Degelijkheid. (Luxe is  pure PR; Jochem/
Tsjerk invloed)
6.  Draf: lichtvoetig            Stijf en groot draven.
7   Stap vlijtig,+ beat          Stap kort/niet actief; ruim slepend (voor 
dressuur  stap nodig!)
8  Hoofdzaak                      Bijzaken. Door vele bijzaken sneeuwt 
hoofdzaak onder.
9   Afwachten                     of voorwaarden scheppen dat er hengsten  
met vrijer bloed komen.

Discussie over fokbeleid is nodig om support voor een fokbeleid te 
creëren.
Van boven af - top-down- werkt averechts.

Wie wil reageren: email:  denlwiersma@upcmail.nl

D.G.WIERSMA
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Van de 252 Friese hengsten die begin december zijn voorgesteld tijdens 
de eerste bezichtigingsronde in Drachten, zijn er vrijdag 10 januari, 18 
aangewezen die door mogen naar het Centraal onderzoek. Het gaat om 
twee vierjarige hengsten en zestien driejarigen. Van deze hengsten mag 
onze Hyltsje Z (Norbert x Beart) ook deelnemen.

Van veulen tot aangewezen hengst: Hyltsje Z
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Hyltsje werd 4 jaar geleden geboren uit de Beart stermerrie Nynke 
Wieke. Nynke Wieke was als 3 jarige Algemeen Kampioen op de 
fokdag van It Fryske Greidhynder. Nynke Wieke fokte naast Hyltsje 
nog twee stermerie’s van Loadewyk en Harmen (waaruit we nog twee 
jonge hengsten in opfok hebben) en is dus nog 1 sternakomeling nodig 
voor haar preferentschap. We hebben nog een 3-jarige Anders hengst 
staan die beleerd wordt op dit moment en dan de ABFP test gaat 
lopen. Hyltsje’s vader kennen we allemaal als drievoudig Kampioen 
van de HK Norbert 444. Hyltsje is geboren bij de familie Van der 
Zijpp uit Terkaple, succesvolle fokker van oa Hette 481, die dit jaar 
Reservekampioen werd op de HK.
Hyltsje kwam als veulen van 5 maanden, zoals meerdere hengstveulens 
van de familie vd Zijpp, bij ons in opfok. In de koppel onwikkelde hij 
zich al prima en kon altijd al goed kon lopen.
Toen hij 2,5 jaar was en  het tijd werd om hem te trainen voor de 
Eerste bezichtiging wist ik pas wat we hier hadden staan! Hij pakte 
het werk super op, meewerkend en leergierig. Als ik hem dan eens een 
dag vrij gaf en hem los gooide in de paddock wist ik niet wat ik zag: zo 
technisch goed lopen en bij tijden super apart bewegen.
Echter, zoals meerdere paarden uit deze moederlijn werd ook Hyltsje 
op de eerste bezichtiging te jeugdig bevonden en ook op de herkeuring 
kreeg hij geen groen licht.
Dit was voor mij wel een hele grote teleurstelling omdat ik hem altijd 
heel bijzonder goed heb gevonden. Maar, zeg ik altijd, de jury ziet niet 
hoe goed de hengsten thuis zijn in de trainingsweken. 
Ze moeten het net even laten zien in een paar minuten om de jury te 
overtuigen. Dus niet zeuren en vertrouwen houden.
Hyltsje ging weer mee naar huis om hem klaar te maken voor de ABFP 
test voor vader Norbert, waarvoor hij geprikt was. Vastbesloten om 
hem niet niet verkopen, kwamen er na de Hengstenkeuring in januari 
Mexicanen op bezoek om paarden te kopen. Tot hun oog op Hyltsje viel 
en ze die zagen lopen. Ze waren direct verkocht en boden goed geld.
Ik heb er lang voor moeten praten om duidelijk te maken dat deze echt 



Nieuws

52 Op Tal   maart 2014

niet wegging, waarna ze uiteindelijk met andere hengsten vertrokken en 
Hyltsje lieten staan.

Na een paar maanden thuis getraind is Hyltsje naar Van Manen 
vertrokken om te beleren en klaar te maken voor de ABFP test. In 
deze vier weken pakte hij het werk goed op en klaar om aangeleverd 
te worden bij de WB Stables in Warga. Daar liet Hyltsje zijn talenten 
voor de kar en onder het zadel zien, wat belooond werd met 82 en 80,5 
punten. Super resultaat om als 1 na hoogste deze test te beeindigen. Op 
de keuring aansluitend liep Hyltsje aan de hand spectaculair zijn rondjes 
en werd dan ook vlot ster verklaard.
Vervolgens hebben we hem thuis een beetje doorgetraind maar doordat 
we veel paarden van derden hadden staan om keuringsklaar gemaakt te 
worden heeft hij veel vrij gehad. 
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Hij heeft nog 3 weken in training gestaan bij Harry van Middelaar 
om te kijken of we hem mee zouden nemen naar de fokdag in de 
rubiek voor Bestgaand Tuigpaard. Aangezien hij nog maar drie was 
en behoorlijk ‘hengst’ , toen besloten om hem thuis te halen. Harry 
was zeer enthousiast over Hyltsje zijn kwaliteiten en wilde hem graag 
uitbrengen op concours als vierjarige. 

Door de verhuizing naar onze nieuwe accommodatie wat behoorlijk wat 
tijd in beslag nam werd hij slechts een paar keer onder het zadel gereden 
of aan de longe getraind. Vanaf september heb ik hem weer fanatiek 
in het trainingsschema meegenomen. Hyltsje was op rontgen reeds 
helemaal in orde bevonden en ook de spermakwaliteit leek al heel best. 
Op naar de Eerste bezichtiging!
Op de maandag en dit jaar mooi dichtbij in Drachten. Hyltsje liet zich 
erg goed zien en werd met hele hoge cijfers, waaronder een 8,5 voor de 
draf, doorverwezen naar Leeuwarden. Klaar voor de tweede bezichtiging 
aangezien hij sperma en rontgen reeds goed had. 



Nieuws

54 Op Tal   maart 2014

Dat het een goed paard was, werd door meer mensen gezien en zo 
kwam er vraag voor eventuele verkoop. Met elkaar besloten we dat we 
het avontuur naar Leeuwarden zelf aan zouden gaan en dan wel weer 
verder kijken... Bovendien hadden we Hyltsje  in het juiste ritme en 
anders moest hij ergens anders weer wennen.
Naast Hyltsje hadden we ook een jonge Tymon van een Deense 
klant mee naar Leeuwarden. Ook dit paard is vanaf veulen bij ons in 
opfok geweest. Helaas ging hij er in de tweede bezichtiging uit. In 
tegenstelling tot Hyltsje die zie weer goed liet zien in de kooi! Erg 
spannend als je dan het verlossende oordeel van de jury hoort. 

Door naar de derde bezichtiging!! Helemaal super natuurlijk, maar weer 
een spannende dag. We hadden hem thuis al regelmatig aan de hand 
laten lopen en ook hier liet hij ons nooit in de steek. Maar ja, het moet 
nog wel even gebeuren.... en ze moeten hem nog maar willen hebben.
Op vrijdag als 1 van de eersten aantreden voor een rondje aan het 
touwtje lopen. Nog spannender als je dan voor de jury staat en de twee 
hengsten die voor je lopen niet doorverwezen worden!!
Gelukkig!!!! Nummer 36, Hyltsje Z mag naar het 
verrichtingsonderzoek!!Helemaal blij en trots op ons behaalde resultaat 
en Hyltsje’s optreden. Wat een topdag!

Na alle overweldigende felicitaties, snel Hyltsje weer naar huis in zijn 
eigen box, want ja de zaterdag moet ie zich ook nog even laten zien 
voor de presenatatie. Eigenlijk hoefde ik daar niet over in te zitten want 
Hyltsje loopt altijd en blijft gaan! Zo ook de zaterdag. Super individuele 
presentatie wederom en keurig gedragen bij de huldiging en tijdens alle 
fotosessies. Wat een topkarakter. Wat een toppaard. Wat een topdagen.
De volgende dagen nagenieten maar ook weer de orde van de dag. 
De paarden moeten weer gedaan en veel buitenlandse gasten die komen 
kijken en kopen. Druk maar super gezellig.
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Momenteel hebben we Hyltsje weer in training onder het zadel. Martsje 
Bergsma rijdt hem een paar keer per week. Het was weer opstappen en 
wegrijden, alsof hij nooit anders had gedaan. Zijn meewerkende en fijne 
karakter komt ook nu weer goed van pas om hem straks klaar te hebben 
voor de eerste beoordelingsdag onder het zadel. We zullen het zien, nou 
deze test hopelijk ook nog tot een goed einde brengen.. Hij heeft zijn 
kwaliteiten in ieder geval al bewezen in de ABFP test en hopelijk straks 
ook in de fokkerij. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de hulp, felicitaties, kaarten, 
bloemen en gebak wat we mochten ontvangen, voor, tijdens en na de 
hengstenkeuring. Geweldig!

Louwrens Mellema 
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