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Mijn taak als voorzitter en 
bestuurslid  van de vereniging 
zit er bijna op.  Na 10 jaar deze 
taak te hebben vervuld, ben ik op 
de komende ledenvergadering 
aftredend en niet herkiesbaar. 
Ik ben me ervan bewust, dat 
het in deze tijd lastig is nieuwe 
kandidaten voor het bestuur te 
vinden, maar ben ook van mening 
dat het na 10 jaar tijd wordt voor 
vernieuwing. Mochten er leden 
zijn, die na het lezen van het 
bovenstaande bericht ambitie 
hebben om toe te treden tot het 
bestuur meld je dan bij een van de 
bestuursleden.

Toen ik 10 jaar geleden gevraagd 
werd om deze functie op mij te 
nemen, heb ik deze aangenomen 
om een bijdrage te leveren 
aan het in stand houden van 
de Fokverenigingen. Na een 
bloeiende groeiperiode in de jaren 
90 (vorige eeuw), stabiliseerde 
dit in de jaren erna. Waarna de 
laatste jaren een kleine terugloop 
waar te nemen is. Bij aantreden 
als voorzitter in 2002 heb ik 
in een voorwoord geschreven 

dat we  streefden de 300 leden 
grens te bereiken. Helaas is 
dit niet gelukt. Enerzijds door 
het  opschonen van de ledenlijst 
anderzijds door afname van 
het ledental.  De afname wordt 
grotendeels veroorzaakt door het 
natuurlijk verloop.  Ouderdom, 
sterfte en beëindiging hobby.  
Deze  afname wordt te weinig 
opgevangen door nieuwe leden 
vanuit een nieuwe generatie. Dit 
baart ons zorgen.  Een probleem, 
dat bij veel zuster verenigingen 
ook speelt. Als voorzitter heb ik 
aan de wieg gestaan van de Post 
Kogeko Dressuur competitie 
en de  rubrieken Friese paarden 
met Dressuur- en  Tuigaanleg .  
Beide rubrieken worden gedragen 
door de fokverenigingen van 
Nederland.  Het resultaat van een 
goede samenwerking.

Deze Op Tal staat  in het 
teken van de Algemene 
Ledenvergadering  op 15 maart 
a.s. . De agenda vindt u verder in 
deze Op Tal.
Het belooft deze keer een extra 
interessante avond te worden.  

Van de bestuurstafel
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Wij hebben Germ Aise Bouma 
bereid gevonden een verhaal te 
vertellen over de  Export van 
Friese Paarden. Centraal hierin is 
het aanboren van nieuwe markten 
(China, Rusland, Mexico) Aan 
de hand van een video - en 
fotobeelden krijgt u een goed 
beeld over de Friese paarden in 
verre continenten.

Als voorzitter is dit mijn 
laatste vergadering, als lid zal 
ik  betrokken blijven bij de 
fokvereniging en daar waar nodig 
een helpende hand bieden. 
Langs deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor de mooie tijd, 
die ik heb mogen beleven 
binnen de vereniging “It Fryske 
Greidhynder” 

Voorzitter

Sybren  Minkema 

Foto: Marga de Wolff
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Jaarverslag over 2012 van fokvereniging “ It 
Fryske Greidhynder” 

2012 was een rustig jaar voor 
onze vereniging. Er waren geen 
wisselingen in het bestuur. Wel 
waren er enkele wisselingen in 
de fokdagcommissie. Hoewel 
het zaterdagmiddag iets uitliep, 
was de fokdag voor de rest goed 
geslaagd. Het aantal te keuren 
paarden is gelukkig niet erg 
teruggelopen, de deelname aan het 
middagprogramma loopt helaas 
wel terug. 

De bestuurssamenstelling van onze 
vereniging is eind 2012 als volgt:
Sybren Minkema  (Voorzitter)
Aise Bouma        (Secretaris )
Evelien Sissingh  (Penningmeester)
Bart Aerts  (Algemeen adjunct)
Barbara v. Slooten (Fokdagsecretaris)
Janke Steenbeek (Algemeen adjunct)

Aan het einde van 2012 had onze 
vereniging 243 leden. Daarmee is 
het ledental enigszins gedaald in 
2012. 

Ook in 2012 werden weer diverse 
winteractiviteiten georganiseerd. 
Zo was er in februari een 
discussieavond over de fokkerij met 

Ids Hellinga en Bouke de Boer. 
Helaas kon de excursie naar de 
Bartels Academy niet doorgaan bij 
gebrek aan aanmeldingen. In april 
was er een menclinic met Leo 
Kraaijenbrink. In juli was er een 
excursie naar de hengstenhouderij 
van Wim Cazemier. Tenslotte was 
er in december een dressuurclinic 
met Linda van der Houw 
georganiseerd.

De algemene ledenvergadering 
vond plaats op 23 maart 2012 in 
Pier’s Hiem te Nij Beets. Tijdens 
deze vergadering werd Evelien 
Sissingh herkozen als bestuurslid.
Na afloop van de vergadering 
verzorgden Henk Minkema en 
Marijke Akkerman een presentatie 
over de website van het KFPS.

In 2012 werden weer een 
fokdag georganiseerd. Er waren 
ook dit jaar ruim voldoende 
aanmeldingen. 
Algemeen kampioen en Algemeen 
reserve kampioen in 2012 waren 
respectievelijk Renske U (v. Beart 
411) van F. de Leeuw en  
Zytske ut de Grachten (v. 
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Andries) van J. Glas.

De overige kampioenen waren:

Veulens:
Kampioen: Maartje fan 
Bangazathe (v. Tsjalle 454) van 
D.J. Reiding

Enters en Twenters: 
Kampioen: Geke (v. Felle 422) van 
J.J. van der Meulen
Reservekampioen: Geartsje fan 
Bangazathe (v. Brandus) van D.J. 
Reiding

3 Jarige Merries:
Kampioen: Doetie fan ’t Alddjip 
(v. Harmen 424) van A.C. Aerts

Reservekampioen: Fetty fan’t 
Suderein (v. Teeuwis 389) van 
K.W. Hijlkema

4 t/m 6 Jarige Merries: 
Kampioen: Zytske ut de Grachten 
(v. Andries) van J. Glas
Reservekampioen: Wiebke (v. 
Brend 413) van Mevr. N.L. 
Schrale 
7 Jarige en oudere merries: 

Kampioen: Renske U (v. Beart 
411) van F. de Leeuw
Reservekampioen: Marina O (v. 
Maiko 373) 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 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 2012 werden de 
selectiewedstrijden voor het 
NK dressuur Fries Ras rond de 
fokdagen verreden. Helen Rijks en 
Marloes Lageveen 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 
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deelnemer dan wel de eigenaar lid 
van onze vereniging is:

Dressuur 4 jarige hengsten/ruinen:
- Abe fan Bangazathe (Brandus 
345) van D.J. Reiding met Thea 
Dijkstra
- Arwyn fan it Waad (Doaitsen 
420) van T. Bruggeling met Susan 
Bouwman-Wind
- Chris fan Wylgster Pragt ( Jisse 
433) van S. Minkema & J.J. 
Schreuder met Jolanda Schreuder 
- Benke van de Terp (Dries 421) 
van Mevr. M. van der Meulen met 
Martha van der Meulen
- Braggo S. ( Jisse 433) van Mevr. 
E. van Slooten & mw. B. van 
Slooten met Lianne ter Heide
    
Dressuur 5- en 6 jarige hengsten 
en ruinen:    
- Tjardo V. (Time 398) van G. 
Soepenberg met Susan Bouwman-
Wind
- Zorn fan Tsjerkgaast (Gjalt 426) 
van S. Minkema & J.J. Schreuder 
met Jolanda Schreuder
- Ulrig fan de Keningswei 
(Fabe 348) van J.C. van der Ark 
& P. Wijbenga met Harmina 
Holwerda
- Wibe van de Neshoeve ( Jasper 

366) van Mevr. L. Ellens-van 
der Kooi met Susan Bouwman-
Wind 

Dressuur 4 jarige merries:  
-    
Dressuur 5- en 6 jarige merries: 
- Tjitske van de Egberdina 
Hoeve (Dries 421) van J.E. & S. 
Bouwman-Wind met Susan 
Bouwman-Wind
- Wiebke (Brend 413) van N.L. 
Schrale met Ykje Baron 
    
Tuigen Hengsten/ruinen:  
- Chris fan Wylgster Pragt 
( Jisse 433) van S. Minkema & J. 
Schreuder met Jolanda Schreuder
- Christiaan fan Teakesyl (Andries 
415) van Mevr. J.C. v.d. Ark & P. 
Wijbenga met Udo de Haan
- Arwyn fan it Waad (Doaitsen 
420) van T. Bruggeling met Susan 
Bouwman-Wind
- Filou S.B. (Tjalf 443) van S. 
Minkema & J. Schreuder met 
Sybren Minkema
- Fryso (Olgert 445) van 
Fam. J. Schaap met Hendrik 
Eppinga 
Tuigen Merries:
Aitske R.V (Aan 416) van Mevr. 
B.T. van der Meulen-Veenje met 
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Age Okkema
Aalwina fan Hickaerd (Ulke 338) 
van Gooitzen Wester & Linda 
Visser met Gooitzen Wester
Arianna B. (Wobke 403) van A. 
Brandsma met Susan Bouwman- 
Wind
Belle Boszorg (Folkert 353) van 
Els Noens met Udo de Haan
Ybelien v.d. Hofstad (Doaitsen 
420) van F. Algra met Folkert 
Algra

De traditionele feestavond werd 
dit jaar gehouden op zaterdag 
3 november in It Bynt te 
Boarnburgum. De avond was 
goed bezocht en toneelvereniging 
Fryslân (met onze eigen Lolke 
de Vries in een hoofdrol) speelde 
de komedie Famylje Bruinsma 
yn ‘e bocht: “groeten fan ‘e 
Veluwe”. Tijdens de pauze zijn 
de kampioensprijzen uitgereikt 
en werd de fokker van het jaar 
bekend gemaakt. De commissie, 
bestaande uit de Eelke van der 
Veer, Elvera Braakman en Sabien 
Zwaga benoemde de familie 
Aerts tot fokker van het jaar.              
Het was de beurt aan Eelke van 
der Veer om de commissie te 
verlaten. Gerrit Stelwagen zal zijn 

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 2012 bestond 
de redactie uit Janke Steenbeek, 
Helga Flapper en Marga de Wolff.

Aise Bouma, secretaris 
    
Boelenslaan, 4 februari 2013



Organisatie 

10 Op Tal   maart 2013

                       .      

  Let op  Let op   Let op  Let op  Let op  Let op!

Gratis halster  Gratis halster Gratis halster!

Veel friese paarden liefhebbers in de regio hebben wel eens van “It 
Fryske Greidhynder” gehoord echter  zetten net niet de stap om lid te 
worden. Onbekend maakt onbemind.
Om hier verandering in te brengen willen we bestaande leden 
motiveren om nieuwe leden aan te brengen. Iedereen heeft wel 
een Friese paarden liefhebber in de buurt die misschien nog geen 
lid is.  Men kan deze liefhebber  informeren over onze vereniging 
met als doel  deze te enthousiasmeren. Indien dit resulteert in een 
lidmaatschap krijgt de inbrenger een mooi leren halster cadeau. 

Het nieuwe lid dient zich aan te melden bij onze vereniging 
( bestuur@itfryskegreidhynder.nl ) ter attentie van de 
ledenadministratie . Hierbij moet vermeld worden door wie ze zijn 
ingebracht. De inbrenger ontvangt  vervolgens een mooi leren halster.
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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 15 maart 2013 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 23 maart 2012
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 Sybren Minkema. 
 Kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering  
 melden bij het bestuur.
9. Evaluatie fokdag 2012 en bespreking fokdag 2013
10. Winteractiviteiten
11. Rondvraag
12. Sluiting
 Na afloop een presentatie van stal Henswoude over de export  
 van Friese Paarden.

Wij hopen u op de algemene ledenvergadering te mogen begroeten.
Namens het bestuur,

Aise Bouma, secretaris.
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Exploitatie rekening 2012
en begroting 2012

begroting 2012 exploitatie 2012 begroting 2013
(voorstel)

Inkomsten:

Contributie € 10.000,00 € 9.525,00 € 9.500,00 
Fokdag € 5.000,00 € 5.295,01 € 5.000,00 
Dressuur € 2.700,00 € 2.979,00 € 2.700,00 
Feestavond € 500,00 € 0,00 € 500,00 
Op Tal € 700,00 € 625,00 € 600,00 
Cursus / excursie e.d. € 1.500,00 € 688,76 € 700,00 
Diversen € 100,00 € 381,82 € 400,00 

€ 20.500,00 € 19.494,59  € 19.400,00 

Uitgaven:

Fokdag € 9.300,00 € 7.975,82 € 9.000,00 
Dressuur € 3.200,00 € 2.242,05 € 3.000,00 
Verenigingskosten € 900,00 € 1.066,78 € 1.200,00 
Feestavond € 1.500,00 € 2.764,25 € 2.000,00 
Op Tal € 2.800,00 € 1.188,26 € 1.500,00 
cursus / excursie e.d. € 2.000,00 € 791,50 € 1.000,00 
Diversen € 300,00 € 148,05  € 200,00 
Saldo € 500,00 € 3.317,88 € 1.500,00 

€ 20.500,00 € 19.494,59  € 19.400,00 
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Activa Passiva

Totaal saldo € 13.131,11 eigen vermogen € 13.131,11 

Kas € 2.108,75 
Voorziening 
dubieuze debiteuren € 505,00 

Rek. courant € 10.753,32 crediteuren € 0,00 
Spraarrekening € 269,04 

Debiteuren € 505,00 
Contributie € 40,00 
Fokdagsponsors € 250,00 
Advertenties € 180,00 
Fokdagboekje € 35,00 
Advertenties 
Op Tal € 0,00 
Dressuur 
Comptetie € 0,00 

 
€ 13.636,11 € 13.636,11 
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Norbert 444 Kampioen 
&

Tsjalle 454 Reservekampioen
 Henstenkeuring 2013

Familie vd Zee & Familie A. Okkema

Gefeliciteerd!!!



Titel 
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Herhaalde Oproep !!!!!

Om de leden sneller en goedkoper van informatie te kunnen voorzien 
willen we graag u per e-mail kunnen bereiken.

Belangrijke zaken zullen we per post blijven sturen, maar zaken die 
snel en/of goedkoop geregeld moeten worden, zullen we per email af 
gaan handelen. Dit zou bijvoorbeeld de uitnodiging voor een clinic 
kunnen zijn, die vanwege de tijd niet in de Op Tal gepubliceerd kan 
worden.
U kunt uw e-mailadres via de website:
(www.itfryskegreidhynder.nl) opgeven. 
Gebruik hiervoor de link ‘Opgave e-mailadres’ onder het kopje 
VERENIGING. 
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Dressuurclinic met Linda van der Houw
30 november 2012

Op vrijdagavond 30 november heb ik samen met Jeltsje Smeding, 
Annelies van de Lageweg, Judith Bangma, Hannah Pragt, Eke Mous en 
Jantsje Bossch een dressuurclinic gevolgd van Linda van der Houw.
Linda is dressuuramazone en heeft meerdere paarden op nationaal 
niveau gereden tot en met Intermediair I. Zij geeft instructie van B 
tot Lichte Tour, aan zowel jonge pony-wedstrijdruiters als ambitieuze 
amazones en ruiters. Zij volgde hiervoor de Orun cursus, fase 1, 2 en 3. 
Haar trefwoorden zijn: “los, voorwaarts en nageeflijk”, te bereiken met 
geduld en vanuit een gedegen technische basis. Tevens is zij IZ-jurylid.
Het bestuur van het Greidhynder heeft haar bereid gevonden om een 
lesavond te verzorgen voor leden van it Greidhynder en dekstation 
Henswoude stelde de accomodatie ter beschikking.

We waren in groepjes van 2 ingedeeld per niveau ingedeeld, en ik was 
samen met Judith Bangma ingedeeld als tweede groepje van de avond. 
Het was een koude avond, en we zaten dan ook dik ingepakt te paard. 
Ik vond het erg leuk en leerzaam, vooral omdat iemand met een andere 
blik en vanuit een andere perspectief naar “de problemen” kijkt waar ik 
met dit paard tegen aan loop. 
Om een klein voorbeeldje te noemen:
Dit paard is wel een beetje flegmatiek, vooral in de proeven. Wanneer 
ik geen zweep meer mag gebruiken, wordt ze wel eens een beetje lui en 
makkelijk. In de galop is ze dan weinig voorwaarts. Mijn reactie is dan 
vaak om heel erg te gaan knijpen om te voorkomen dat ze uit galop valt.
Linda gaf als tip om eigenlijk nooit meer te gaan knijpen en vooral in 
de trainingen het paard de “fout te laten begaan” (uit de galop vallen). 
Op het moment dat ze dan de fout in gaat, haar duidelijk straffen.  Dit 
is een hele andere aanpak van het probleem maar heeft mijn ogen 
wel doen openen. Iets vergelijkbaars kun je natuurlijk ook op andere 
problemen toepassen. Bekijk de problemen waar je tegen aan loopt eens 



Hier had uw advertentie kunnen staan

Voor meer informatie en mogelijkheden 
kunt u informeren

bij de redactie van Op Tal

Nieuws

1919Op Tal   maart 2013

vanuit een andere kant. Dit kan soms tot heel andere inzichten leiden.
Verder moest ik van haar proberen zelf zo weinig mogelijk te doen, en 
het paard het werk te laten doen. Ik ben nogal geneigd om zelf veel “te 
werken” op een paard, om zo voor mijn gevoel alles er uit te halen. Vaak 
werkt dit averechts en is het paard eerder geneigd hier tegenin te gaan 
ipv hier in mee te werken.

Na afloop van deze avond was het nog even gezellig nazitten in de 
kantine van Henswoude onder het genot van een lekkere vlaai welke 
door Elzelien Pragt was meegenomen.

Een leuke, leerzame en geslaagde dressuurclinic. Wanneer er weer 
eens een dressuurclinic georganiseerd zal worden, zal ik zeker weer 
deelnemen!

Petra Boersma 
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Op 23 november 2012
 zijn  
Barbara van Slooten (fokdagsectretaris)  
 & 
Elmer Venema 
ouders geworden van 

 Levi

Van harte gefeliciteerd met jullie zoon!
KS
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Voorjaars activiteit

Workshop: Beoordeling veulens

In het voorjaar wordt er een workshop ‘beoordeling veulens’ 
georganiseerd. Hierbij zullen gezamenlijk, onder leiding van Sybren 
Minkema, een aantal veulens gekeurd worden. Als u wilt kunt u (in 
overleg) uw eigen veulen meenemen. 

Waar:   Fam. Bouma, Henswoude, Aldeboarn
Wanneer:  vrijdagavond 19 april 2013
Hoe laat:  19.00 uur
Eigen bijdrage:  geen

Opgave
Als u interesse heeft voor deze activiteit dan kunt u zich opgeven bij 
Bart Aerts (het liefst per email via: bart@itfryskegreidhynder.nl of 
anders telefonisch: (0512) 461 007 / (06) 511 85 374). 
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“ Het ronde tafel gesprek” 

Op vrijdagavond 1 februari kon Barts Aerts een twintigtal mensen 
verwelkomen in de gezellige kantine van  “Stal Henswoude”. Deze 
avond gaf Bouke de Boer samen met Ids Hellinga een toelichting op de 
aangewezen hengsten van 2013. Deze avond waren er ook een aantal 
fokkers aanwezig van hengsten, die aangewezen zijn, voor Ermelo.
Natuurlijk is het fijn om alle goede punten van de door jouw gefokte 
hengst nog eens te horen. Bouke vertelde van alle aangewezen hengsten 
de goede eigenschappen en daarmee vaak ook de reden van aanwijzing. 
Bij een aantal paarden werd ingegaan op het voorgeslacht. Voornamelijk 
de moeder en de grootmoeder werden belicht. Het viel op dat er een 
aantal hengsten een stamboekmoeder of grootmoeder hebben. Dit hoeft 
dus een aanwijzing voor een verrichtingsonderzoek niet in de weg te 
staan.
Wel werd een laag verwantschapspercentage als een voordeel/pluspunt 
meegenomen.
De waarde  van preferente voorouders wordt wel meegenomen, 
maar omdat het fokdoel in de loop der jaren is veranderd, wordt aan 
preferent bloed van voor 1985 minder waarde toegekend. Naast al 
deze meetellende feiten is op de eerste plaats toch de hengst zelf het 
belangrijkst. Spreekt de hengst aan, is de kwaliteit goed. Dit is ook 
vaak een zwaar meegevend gegeven, wanneer je een hengst kiest voor je 
merrie.
Spreekt de hengst je aan, heeft hij goede eigenschappen die jouw merrie 
misschien in mindere mate bezit en kies daarop. Kijk daarna naar het 
inteeltpercentage en de verwantschap.
Na afloop werd de vraag gesteld of de tweede bezichtiging in de kooi 
( in Leeuwarden) wel een meerwaarde had. Volgens Bouke is het toch 
goed om de voor Leeuwarden aangewezen hengsten nog een keer in de 
kooi te zien. Met name de galop wordt nog een keer meegenomen. De 
galop hoeft geen cijfer te krijgen, maar een goede galop zie je later zeker 
terug. Bij de beoordeling van de galop wordt met name gekeken naar de 
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manier waarop een hengst omgaat met de galop, springt hij achter met 
twee benen gelijktijdig, is hij handig in de galop, etc.. Er was ook een 
voorstel om de tweede keer in de kooi te vervangen door het paard te 
longeren met een lichte aanleuning. Zie je dan niet meer van het paard. 
Bij bepaalde stamboeken in Duitsland wordt o.a. de galop op deze 
manier al beoordeeld.
Een andere vraag die gesteld werd was: “Is de herkansing die dit jaar in 
mei gehouden wordt niet te vroeg. Kunnen paarden er dan wel op de 
goede manier klaar voor zijn”. 
Het antwoord was dat de jury er op een andere manier naar zal moeten 
kijken om tot een beoordeling te komen. Men wil graag dat eventuele 
aangewezen hengsten tijdens de herkansing ook in kunnen stromen in 
het voortraject.
In het voortraject wil men eerder overgaan tot een negatief 
aanleveringadvies. Dit misschien ook om onnodige  kosten voor de 
eigenaar te voorkomen.
We hebben al met al een prettige en informatieve avond gehad. 
Na afloop werden Bouke en Ids bedankt voor hun uitleg en toelichting 
en Germ Aise voor het beschikbaar stellen van de kantine van 
“Henswoude”. 
Bart bood alle drie mannen een goedgevulde fles aan. 
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R
ectificatie

Per abuis is in de vorige editie van O
p Tal de foto m

et de kam
pioenen van de Post-K

ogeko K
FPS 

D
ressuurkam

pioenschap niet in zijn geheel afgebeeld.
O

ndere andere ons lid Jolanda Schreuder was daardoor uit beeld verdwenen.
O

nze oprechte excuses hiervoor.

Foto: Hilda Koopmans
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Aarnold 471

Fokvereniging It Fryske Greidhynder 
feliciteert

 
Familie B. Hofstee

KS
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Even voorstellen. 
Ik ben Leonie Evink en rij Wyl-
ster 463 van Germ Aise en Nynke 
Bouma. Vorig zomerseizoen zijn 
Wylster en ik voor het eerst gestart 
in de dressuur.  We zijn begonnen 
in de klasse M1.
Ik kreeg de vraag van de redactie 
van de ‘Op Tal’ of ik een stukje 
wilde schrijven over hoe de selectie 
van de postkogeko dressuurkampi-
oenschappen waren gegaan met 
Wylster 463. Het is leuk om weer 
even terug te kijken naar ons eerste 
wedstrijdseizoen.
De bedoeling was om Wylster in 
mei en juni al een paar keer mee te 
nemen op wedstrijd, maar door de 
vele regen en de daardoor slechte 
wedstrijdterreinen liep het begin 
van het seizoen niet zoals we ge-
pland hadden en werd de eerste 
wedstrijd ook meteen een selec-
tiewedstrijd voor Kootwijk.

30 juni gingen we op weg naar 
Lunteren. Ik vond het behoorlijk 
spannend de eerste keer met hem 
op vreemd terein, maar hij was  su-
per braaf. In de eerste proef hadden 
we nog wat spanningsfoutjes maar 

we werden nog mooi 6de met 186 
punten. De tweede proef ging al-
weer een stuk gecontroleerder en 
werden we met 188 punten 1ste. Ik 
was erg tevreden met ons wedstri-
jddebuut.
De 2de selectie was in Oldeholt-
pade op 15 juli. Ik had  een stuk 
meer vertrouwen en Wylster was 
voor mijn gevoel alweer een stuk 
fijner dan de eerste keer in Lun-
teren. Je raakt toch steeds beter op 
elkaar afgestemd. We hadden die 
dag veel concurrentie en met 2 go-
ede proeven, 190 en 197 punten, 
werden we 4de en 7de.
Na Oldeholtpade heeft Wylster 
het druk gehad met tuigen. Hij 
deed het in de competitie voor 
de sjees, met Sybren Minkema, 
geweldig.
12 augustus gingen we voor onze 
laatste selectie richting Assen. 
Met wat hulp van Sybren bij het 
losrijden voelde Wylster daar echt 
stoer en liep, na een goede eerste 
proef beloond met 190 punten, 
naar een superscore in de tweede 
proef,met 218 punten. Goed voor 
een 4de en 2deplaats

Met Wylster 463 naar Kootwijk
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Op naar de finale.
29 september was de finale in 
Kootwijk. Nadat Sybren eerder in 
het seizoen met Wylster de com-
petitie voor de sjees had gewon-
nen, wou ik natuurlijk ook graag 
winnen onder het zadel. Toen we 
arriveerden regende het een beetje 
maar het terrein lag er zoals altijd 
prachtig bij en de regen was snel 
voorbij. Na, voor mijn gevoel, een 
goede eerste proef begint het” 
leuke” wachten. Zou het genoeg 
zijn om ’s middags de finale te mo-
gen rijden. Dat was het. Ik mocht 
de finale starten. Ik was als 2de 
geëindigd in de eerste proef met 
64%.

’s Middags was ik iets te gretig en 
Wylster werd daardoor te enthou-
siast en we maakten wat slordige 
foutjes, maar wat voelde hij gaaf !! 
We werden uiteindelijk mooi 4de . 
Achteraf bekeken ben ik super te-
vreden met het behaalde resultaat 
maar had graag gewonnen, uiter-
aard!! Komende zomer gaan we het 
weer proberen, met iets meer ervar-
ing op zak zullen we kijken hoe we 
het  er dan vanaf brengen. Foto: foto4u.nl
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It Fryske Greidhynder wenst de 
fokkers/eigenaren van:

Heel veel succes tijdens het 
Centraal Onderzoek in Ermelo!

~Haiko van ’t Oosterzand (Arjen 417)  - eigenaar: G.A. Bouma, 
Oldeboorn

~ Gerke van Oostenbrug (Doaitsen 420) - fokker/eigenaar:  A. de 
Hoek,  Dr. Compagnie

~ Hearke van Moravia (Maurits 437) - fokker/eigenaar: Renata 
Konicková, Lipnik nad Becvou, Tsjechië

~ Henk fan ‘e Lange Ekers (Norbert 444) – fokker:  H. Bakker,  
Haskerhorne

~ Gerke Z.(Norbert 444) – fokker: J.J.vander Zijpp,  Terkaple

~ Haiko van ’t Lansink (Maurus 441) – eigenaar: J.J. van der Meulen, 
Broek-Noord

~ Henk (Reinder 452)- fokker/eigenaar: J.Mulder,  Waskemeer

~ Fryso (Olgert 445) – eigenaar: Fa. Schaap, Broek
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Enkele jaren geleden hebben alle fokverenigingen van het Koninklijk 
Friesch Paarden Stamboek besloten om gezamenlijk een landelijke 
dressuurcompetitie op te zetten. Los van elkaar organiseerden de 
fokverenigingen al verschillende wedstrijden. Het Friese paard kwam 
in de dressuursport langzaam aan opzetten. Momenteel is binnen het 
Friese ras dressuur onder het zadel de grootste en snelst groeiende 
tak van sport. Bovendien kan de Fries landelijk de competitie ook aan 
met de andere rassen. We zien dat het niveau van ruiters en paarden 
groeit, niet alleen in de breedte maar ook in kwaliteit. Toch is er 
behoefte aan een “eigen” dressuurfeest. Ieder stamboek heeft een eigen 
wedstrijdprogramma voor haar leden, dus waarom zou het KFPS daar 
niet in mee kunnen gaan. 
Er kwam een commissie waarin bestuursleden of afgevaardigden 
van fokverenigingen zitting namen. De groep heeft een gezamenlijk 
thema: Passie voor Friezen, Passie voor Dressuur! Door deze inzet en 
enthousiasme is de competitie uitgegroeid tot een begrip met ruim 
500 deelnemende combinaties. Alle fokverenigingen organiseren een 
officiële selectiewedstrijd onder KNHS reglementen. 
Het kampioenschap is in Kootwijk waarbij de allerbeste combinaties 
aan de start komen. Starten in Kootwijk is al een belevenis op zich. 
Dankzij sponsoren die zelf ook gedreven liefhebbers zijn kon Kootwijk 
uitgroeien tot een regelrecht top-evenement. Bovendien konden er 
bekenden namen uit de hippische wereld worden aangetrokken voor 
een clinic. Zo verleenden Tineke Bartels, Christa Laarakkers, Anky van 
Grunsven, Laurens van Lieren en Nico Verwer graag hun medewerking, 
dit dankzij Ted Kop Jansen BV. Sinds 2006 is POST-KOGEKO 
hoofdsponsor voor het dressuurkampioenschap. Dirk Post van POST-
KOGEKO transportgroep uit Maasdijk draagt het Friese paard en 
speciaal de dressuursport met Friese paarden een bijzonder warm hart 
toe.

Post-Kogeko Kampioenschap 
Dressuur Friesche Paarden 2013 
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Selectiewedstrijden (onder voorbehoud):
26-05-2013 (Zondag)   Selectiewedstrijd Helden-Panningen

09-06-2013 (Zondag)   Selectiewedstrijd Oud-Beijerland

15-06-2013 (Zaterdag)  Selectiewedstrijd Lunteren

22-06-2013 (Zaterdag) Selectiewedstrijd Rucphen

29-06-2013 (Zaterdag) Selectiewedstrijd Balkbrug

30-06-2013 (Zondag)  Selectiewedstrijd Helden-Panningen

06-07-2013 (Zaterdag) Selectiewedstrijd Lunteren

14-07-2013 (Zondag)  Selectiewedstrijd Oldeholtpade
 
18-07-2013 (Donderdag)  Selectiewedstrijd Garijp

26-07-2013 (Vrijdag)  Selectiewedstrijd Drachten

04-08-2013 (Zondag)  Selectiewedstrijd Hilvarenbeek

10-08-2013 (Zaterdag) Selectiewedstrijd Wormerveer

11-08-2013 (Zondag)  Selectiewedstrijd Assen

25-08-2013 (Zondag)  Selectiewedstrijd Koudum

21-09-2013 (Zaterdag) FINALE Kootwijk op UITNODIGING

Voor meer info www.dresuurkampioenschapfrieschepaard.nl



32

Activiteiten

Op Tal   maart 2013

KFPS Outdoor Mencompetitie 2013

De wedstrijden van de KFPS Outdoor Mencompetitie worden in 2013 
verreden in:

* Oudega (1 juni)

* Balkbrug (29 juni)

* Oldeholtpade (14 juli)

* Garijp (19 juli)

* Drachten (26 juli)

* Assen (10 augustus): Finale

Nieuw dit jaar is dat we de klassen Z en ZZ gaan opsplitsen (mits er 
voldoende deelname is). Er worden dus in seizoen 2013 kampioenen 
uitgeroepen in de klassen B, L, M, Z en ZZ. De dubbelspannen blijven 
gewoon in handicap rijden met de enkelspannen in de betreffende 
klassen. Tijdens de finale in Assen komen er vier banen, zodat de 
finalewedstrijd vlotter kan verlopen. De prijsuitreiking voor alle klassen 
en de bekendmaking van de kampioenen vinden dan achteraf om circa 
13 uur plaats zodat iedereen hierbij aanwezig kan zijn.

We hopen weer op een gezellige en sportieve competitie met veel 
deelname!
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Familie Aerts
Fokker van het jaar 2012
It Fryske Greidhynder
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Maart
8 maart 2013   Hengstenshow ‘t Swarte Paert in Hemrik 

m.m.v. Henswoude, Stal Kruis en ’t Swarte 
Paert, aanvang 20.00 uur

15 maart 2013 Algemene ledenvergadering “It Fryske 
Greidhynder” in Piers Hiem te Nij Beets, 
aanvang 20.00 uur.

16 maart 2013  Hengstenshow De Oorsprong, 
 St. Nicolaasga, aanvang 19.30 uur

April
19 april 2013 Workshop beoordelen veulens bij 

Henswoude, aanvang 20.00 uur

April/mei 2013 Regiovergadering, zie www.KFPS.nl of 
Phryso voor meer info. 

Mei
22 mei 2013  Herkansing hengstenkeuring, WB-stables 

Wergea
Juli
26/27 juli 2013 Fokdag “It Fryske Greidhynder” in 

Drachten
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Rectificatie

In de vorige editie van Op Tal is in de uitslagen van de fokdag van 2012 
van It Fryske Greidhynder een verkeerde uitslag vermeld.

Bij de middagrubriek Enkelspan tuigpaarden gereden door dames was 
Petra Boersma met Hille fan Bokkum niet laatste maar 1e.

Petra, onze excuses !

Petra Boersma in actie met Hille fan Bokkum tijdens de fokdag van It Fryske Greidhynder 2012
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In onze serie: Op bezoek bij een 
trainingsstal………….was het 
nu de beurt aan Jelmer en Anita 
Chardon.

Omdat we niet zo goed wisten 
waar het bedrijf precies stond 
gingen we maar vroeg op pad.
Jelmer had door de telefoon 
uitgelegd hoe we moesten rijden en 
hij had dit zo voortreffelijk gedaan 
dat wij al ver voor de afgesproken 
tijd op de goede plaats waren.
Jelmer, die niet op het erf van zijn 
bedrijf woont was er nog niet. 
Dat gaf ons de gelegenheid om 
eventjes rond te kijken.
Een keurig opgeruimd erf, waar 
al weer een nieuw kuilblok op een 
soort van “tafel”klaar stond om te 
kunnen worden gebruikt.
Binnen werd er door  twee dames 
gereden op Friese paarden. Zij 
kregen les en het bleek dat het hier 
om de weinige pensionpaarden 
ging die nog op het bedrijf staan.
We keken nog wat rond en zagen 
dat er achter in de bak een rijtje 
boxen stond opgesteld, waaruit wel 
bleek dat er extra ruimte gecreëerd 
was voor een aantal paarden.

Precies op de afgesproken tijd 
arriveerde Jelmer en we gingen 
naar boven, waar we in de kantine 
een mooi overzicht hadden over 
de binnenbak.

Hoe zijn Jelmer en Anita op dit 
mooie bedrijf terechtgekomen.
Jelmer had al van jongs af aan iets 
met paarden.
Hij begon met een pony, aar 
wanneer je als jongen wat ouder 
wordt, wil je dat  eigenlijk niet 
meer. Later kwamen de paarden in 
beeld.
Jelmer stalde zijn eerste paard bij 
de ouders van Anita, de familie 
Riemersma, die nadat zij gestopt 
waren met boeren hun ligboxstal 
ombouwden met paardenboxen.
Daar leerde hij ook Anita 
kennen en onderhand is Anita 
Riemersma,Anita Chardon 
geworden.
Gelukkig heeft ook Anita iets met 
paarden.
Samen runnen zij hun bedrijf in 
Jorwerd.

Misschien zijn er meer mensen, 
die net als wij meenden dat 

Yn bedriuw: Stal Chardon
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Jelmer en Anita eigenaar zijn van 
dit mooie bedrijf, dat altijd zo 
geweldig mooi in de advertentie 
staat afgebeeld.
Maar dat is niet zo, zij huren de 
stallen en de accomodatie daar 
omheen.
Een binnenbak met daarbij  
paardenboxen, een tweede stal met 
daarin ook boxen en een mooie 
buitenbak.
De woning en de overige 
gebouwen zijn van de eigenaar de 
heer Blanke.
Jelmer ervaart dit helemaal niet als 
een bezwaar.
Hij ziet er zelfs veel voordelen in. 
Je betaalt huur en voor de rest ben 
je dan min of meer vrij.

Ook voor de eigenaar voelt 
deze vorm goed. Hij voelt zich 
betrokken bij het bedrijf. Hij 
verleent veel hand en span 
diensten.
De kuilbaal die al weer zo mooi 
klaar stond voor de volgende dag 
was door hem daar klaargezet.wat 
wil je nog meer.
In dit geval wordt er heel prettig 
samengewerkt.
Wanneer we vragen of er 
ook eigen fokmerries in de 
boxen staan, geeft Jelmer een 
ontkennend antwoord.
Hij heeft niet zoveel met fokken. 
Tenminste niet binnen zijn eigen 
bedrijfsvoering
“het duurt zolang voor je resultaat 
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ziet” is zijn mening.
Ze kopen liever jonge talentvolle 
paarden van twee en een half à drie 
jaar waar ze direct mee aan de slag 
kunnen.
Deze paarden worden beleerd 
onder het zadel en voor de kar.
Jelmer beleert de paarden zelf 
onder het zadel. Beleren is 
mannenwerk,meent hij.
Anita rijdt ook paarden, maar de 
wedstrijdpaarden worden door 
Mascha Dijkman uitgebracht.
Daarbij komen we ook op de vraag 
waar nu de voorkeur naar uitgaat.

Beleren, keuringsklaar maken of 
paarden voorbereiden en rijden 
voor de IBOP.
Eigenlijk is het dit hele pakket dat 
het werk zo aantrekkelijk maakt. 
Het geeft steeds afwisseling en dat 
is prettig.
Volgens Jelmer gaan er op deze 
manier per jaar wel zo’n 300 
paarden door hun handen.

Het aantrekkelijk van het 
keuringsklaar maken is het feit dat 
veel paarden nog niets kunnen.
De verbetering die je dan ziet 
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door de gerichte training geeft 
enorm veel voldoening.
Maar ook het afleggen van 
een goede IBOP is natuurlijk 
fantastisch.
Speciale paarden waar een 
“kronkeltje”in zit of paarden waar 
je toch even wat harder voor moet 
werken geven vaak een speciale 
band.

Hoe denkt Jelmer over de 
driehoeksbaan? Wanneer deze op 
de goede wijze wordt gebruikt, 
waarbij je een paard kunt zien 
vertrekken en recht van voren 
en van achter kunt zien, dan kan 
hij zich daar goed in vinden. 
Bovendien moet de baan de goede 
maten hebben.

Eigenlijk op dezelfde wijze denkt 
hij over het straatje waarop de 
hengsten in Ermelo zich moeten 
presenteren.
Paarden moeten correct zijn, is dit 
niet het geval dan kan een paard 
niet verder. Dar zul je consequent 
in moeten zijn.

Naast alle genoemde activiteiten  
zijn we hier ook in een 
handelsstal. 
Jelmer heeft doordat hij een tijd in 
Canada is geweest(als 18-jarige) 
om paarden te trainen  en 
keuringen te lopen daar wel wat 
contacten aan overgehouden.hij 
heeft daar ook klanten zitten.
Kortgeleden heeft hij 3 paarden 
verkocht naar Costa Rica. 
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Maar ook in  zijn directe omgeving 
zitten klanten en wordt er handel 
gedaan.
Niet met grote aantallen tegelijk, 
maar wel zeer regelmatig.
Vooral de betere paarden zijn 
nog goed te verkopen, met name 
hengsten en ruinen.
Er worden ook nog steeds paarden 
verkocht voor de recreatie. Hier 
worden vooral paarden gevraagd 
met een lief karakter.
Voor het buitenland is er vraag 
naar paarden met veel behang, 
rastypische paarden.

Volgens Jelmer beantwoordt het 
huidige fokdoel veelal niet aan de 
vraag uit het buitenland.

Naast al deze werkzaamheden 
doet Jelmer ook graag nog 
andere dingen. Zo zagen we 
hem op de vrijdagavond van 
de hengstenkeuring met de 
dekhengst Wytse voor de 
concourswagen.
Deze hengst presenteerde zich op 
een mooi wijze en daar heeft hij 
veel reacties op gehad. 
Hij voegt daar aan toe dat  
Harrie van Middelaar ook een 



42

Overig

Op Tal   maart 2013

groot aandeel heeft gehad in dit 
succesvolle optreden.
En dan het marathonrijden. Jelmer 
en Anita zijn van plan om deze 
zomer met een vierspan uit te 
komen in de wedstrijden. Ze hopen 
een zestal wedstrijden mee te doen.
Dat Jelmer altijd weer een nieuwe 
uitdaging zoekt, blijkt wel uit 
het feit dat toen hij regelmatig 
wedstrijden won met zijn tweespan, 
hij daarna met een tandem startte.

Als we vragen of hij ook nog 
wensen heeft t.a.v. het bedrijf, 

zegt hij dat een dekhengst een 
prachtige aanvulling zou kunnen 
zijn.
Maar dat is 
toekomstmuziek………..
Jelmer hoopt dat 2013 een mooi 
zal worden.

Wij hopen dat met hem en we 
wensen Jelmer en Anita heel veel 
succes bij hun werk maar vooral 
veel plezier daarbij. 

Foto’ s aangeleverd  gekregen via Stal Chardon






