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Wij hebben de hengstenkeuring al 
weer een tijdje achter de rug en wat 
was het weer een mooi evenement. 
Met extra mooie momenten voor 
een aantal leden van It Fryske 
Greidhynder. 
Voor enkele eigenaren/fokkers van 
voor het CO aangewezen jonge 
hengsten, kan het alleen nog maar 
mooier worden. De aangewezen 
hengsten zijn al een heel eind 
op weg maar wij weten allemaal 
dat ze er nog niet zijn. Fokkers/
eigenaren van harte gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat en heel 
veel succes gewenst in het verdere 
traject!

Binnenkort staat de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) weer 
voor de deur. Barbara van Slooten 
neemt op de ALV afscheid als 
bestuurslid. De belangrijkste 
taak van Barbara was het 
fokdagsecretariaat. Zij nam in 2009 
het stokje over van haar moeder 
Ellen van Slooten en wij kunnen 
zeggen dat zij dat fantastisch 
heeft gedaan. Barbara helpt deze 

zomer nog volop mee met de 
fokdag zodat de taken zorgvuldig 
overgedragen kunnen worden aan 
haar opvolger/-ster.

Met het vertrek van een 
bestuurslid volgt een zoektocht 
naar een nieuwe kandidaat voor 
de vacante bestuursfunctie. Deze 
hebben wij gevonden in de 
persoon van Sandra de Groot en 
zij wordt voorgedragen voor het 
bestuur. Op de ALV zal zij zich 
even aan u voorstellen. 

De laatste jaren is de opkomst op 
de ALV niet heel erg groot. Daar 
hebben wij als bestuur dit jaar wat 
aan proberen te doen. Ten eerste  
zijn wij op zoek gegaan naar een 
andere locatie. Een locatie die 
misschien wat warmer aan doet 
en meer uitnodigt tot een gezellig 
naborrelen. Wij hebben een leuk 
zaaltje gevonden in Hotel/Cafe/
Restaurant It Fryske Hynder (hoe 
toepasselijk!) in het dorp dat een 
heel belangrijke rol heeft gespeeld 
in de historie van It Greidhynder 

Van de bestuurstafel
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namelijk Aldeboarn. Ten tweede 
hebben wij gezocht naar een 
spreker die een verhaal heeft dat 
veel mensen zal interesseren. Nu 
hebben Anne en Antsje Okkema 
uit Britswert een half jaar lang 
met een hele karavaan Friese 
paarden een trektocht gemaakt 
dwars door Amerika. U heeft er 
misschien al over gelezen in de 
Phryso en wellicht heeft u de reis 
gevolgd via het internet (www.
thecaravan.me). Nu komen zij, 

als zij nog maar net een paar 
dagen terug zijn in Nederland, 
zelf bij ons vertellen over hun 
ongetwijfeld fantastische avontuur. 
Een avontuur wat jong en oud 
zal aanspreken. Wij nodigen u 
en uw huisgenoten daarom van 
harte uit om hun verhaal en tal 
van anekdotes aan te horen en te 
genieten van de mooie beelden.  

Wij zien u graag op vrijdagavond 
3 april in Aldeboarn!

Bart Aerts

Voorzitter 
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Jaarverslag over 2014 van fokvereniging 
“ It Fryske Greidhynder” 

 De vereniging heeft in 2014 twee nieuwe bestuursleden gekregen: Erik 
Veenstra en Sjoerd Veenstra. Aise Bouma was reglementair aftredend 
en niet herkiesbaar. De functie secretaris kon niet ingevuld worden en 
de taken zijn verdeeld onder de bestuursleden. In 2014 hadden we een 
goed verlopen fokdag met een ongeveer gelijk gebleven aantal te keuren 
paarden. 

De bestuurssamenstelling van onze vereniging is eind 2014 als volgt:
Bart Aerts   Voorzitter
Evelien Sissingh  Penningmeester
Janke Steenbeek  Algemeen adjunct
Barbara van Slooten  Fokdagsecretaris
Erik Veenstra   Lid
Sjoerd Veenstra  Lid

Aan het einde van 2014 had onze vereniging 229 leden. 
Dat is een lichte daling ten opzichte van eind 2013. 

Ook in 2014 werden weer diverse winteractiviteiten georganiseerd. 
Zo was er een discussieavond over de fokkerij met Ids Hellinga en 
Bauke de Boer, een cursus tuigpaard(training), een meerdaagse cursus 
keuringsklaarmaken en een dressuurclinic.

De algemene ledenvergadering vond plaats op 4 april 2014 in Pier’s 
Hiem te Nij Beets. Na afloop van de vergadering verzorgde Ids Hellinga 
een presentatie over ‘genomic selection’ of te wel de DNA-testen.

Ook in 2014 werd weer een fokdag georganiseerd. 
Er waren voldoende aanmeldingen. Algemeen kampioen en Algemeen 
reserve kampioen in 2014 waren respectievelijk Zytske ût de Grachten 
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(v. Andries 415) van J. Glas en Maartje van Bangazathe (v. Tjalle 454) 
van D. Reiding.

De overige kampioenen waren:

Veulens:
Kampioen: Ulbe M.N. (v. Wimer 461) van A. Minkema

Enters en Twenters: 
Kampioen: Maartje fan Bangazathe (v. Tsjalle 454) van D. Reiding
Reservekampioen: Mefrou Vrouwkje (v. Felle 422) van J. v. d. Linden

3 Jarige Merries:
Kampioen: Lyfke fan A. (v. Norbert 444) van M. Akkerman

4 t/m 6 Jarige Merries: 
Kampioen: Fraucke fan de Greidpleats (v. Maeije 440) van A. Bouma
Reservekampioen: Dagmar S.R. (v. Maurus 441) van Sj. Ruiter 

7 Jarige en oudere merries: 
Kampioen: Zytske ût de Grachten (v. Andries 415) van J. Glas
Reservekampioen: Rosa O. (v. Brandus 345) van D. Reiding

Eén 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 Lolke de Vries, Margje 
Timmerman, Sanne Jellema en Ronnie Dekker.
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Ook in 2014 werden de selectiewedstrijden voor het NK dressuur Fries 
Ras rond de fokdagen verreden. Helen Rijks en Margje Timmerman 
hebben namens onze vereniging zitting in de werkgroep NK dressuur 
Fries Ras. Wederom was er een groot aantal inschrijvingen.

De rubriek jonge paarden met sportaanleg kende dit jaar een andere 
opzet en heeft de naam van de sponsors gekregen, te weten: Pavo Fryso 
bokaal. Vele deelnemers hebben een uitnodiging gekregen voor de finale 
op de Centrale Keuring. 

De traditionele feestavond werd dit jaar gehouden op zaterdag 1 
november in It Buorskip te Beetsterzwaag. De avond was redelijk 
bezocht en begon met een optreden van het cabaret duo Klûn en 
Knoffelhakke, waarna de kampioensprijzen uitgereikt werden. Ook 
werd de fokker van het jaar bekend gemaakt. De commissie, bestaande 
uit Elvera Braakman, Gerrit Stelwagen en Lourens van der Meer 
benoemde de familie Reiding uit Tersoal tot fokker van het jaar. Het 
was de beurt aan Elvera Braakman om de commissie te verlaten. Sybren 
Bangma zal haar plaats innemen. De avond werd muzikaal omlijst door 
het duo Dûbeldyk.

Via ons verenigingsorgaan ”Op Tal” worden onze leden van het wel en 
wee binnen onze vereniging op de hoogte gehouden. Eind 2014 bestond 
de redactie uit Janke Steenbeek, Helga Flapper en Marga de Wolff.

Bart Aerts, voorzitter     
Nij Beets, 14 maart 2015
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Automatische incasso

Enige tijd geleden hebben een aantal leden een machtiging gegeven aan 
de vereniging om de contributie te incasseren van uw rekening.
De vereniging mag de contributie niet zomaar van uw rekening afhalen. 
Wij zijn verplicht u te melden wanneer en hoeveel geld wij gaan 
incasseren van uw rekening.

Het incasseren van de contributie van € 40,00 vindt plaats op 10 april 
2015.

Dit geldt alleen voor de automatische incasso’s, alle andere leden krijgen 
een rekening thuis gestuurd.
Wilt u ook graag de contributie betalen via een automatische incasso? 
Download dan het formulier van de site www.itfryskegreidhynder.nl of 
mail of bel met Evelien Sissingh
(evelien@itfryskegreihynder.nl 
06-21843798).

Met vriendelijke groet,

Evelien Sissingh, penningmeester & ledenadministratie.

Wijzigingen in de ledenadministratie en nieuwe leden kunnen 
schriftelijk of per e-mail doorgegeven worden aan:

Evelien Sissingh, ledenadministratie
Scheiding 10
9231 AN  Surhuisterveen
E_mail: evelien@itfryskegreidhynder.nl
Tel : 06 21843798 
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Uitnodiging
Ledenvergadering

Aan de leden en hun huisgenoten
Hierbij nodigen wij u en uw huisgenoten uit tot het bijwonen van onze 
algemene ledenvergadering op vrijdag 3 april 2015 om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in Hotel Café Restaurant It Fryske 
Hynder,  Doelhof 3 te Aldeboarn.

Agenda:
1. Opening
2. Mededeling en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering 4 april 2014
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
9. Evaluatie fokdag 2014 en bespreking fokdag 2015
10. Winteractiviteiten
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting

Na afloop van de vergadering zullen Anne en Antsje Okkema verslag 
doen van hun avontuurlijke reis dwars door Amerika met een hele 
karavaan Friese paarden (The Caravan: www.thecaravan.me). Een 
belevenis die jong en oud zal aanspreken!
Wij hopen u en uw huisgenoten op de algemene ledenvergadering te 
mogen begroten

Namens het bestuur,
Bart Aerts, voorzitter
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Exploitatie rekening 2014

en begroting 2015
begroting 2014 exploitatie 2014 begroting 2015 

(voorstel)
Inkomsten:

Contributie € 9.000,00 € 9.218,16 € 9.000,00 

Fokdag € 4.500,00 € 5.060,00 € 5.000,00 

Dressuur € 3.500,00 € 2.637,00 € 2.600,00 

Feestavond € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Op Tal € 500,00 € 316,00 € 500,00 

Cursus /excursie e.d. € 200,00 € 0,00 € 200,00 

Diversen € 400,00 € 164,00 € 200,00 

€ 18.100,00 € 17.395,16 € 17.500,00 

Uitgaven:

Fokdag € 8.500,00 € 8.820,95 € 9.000,00 

Dressuur € 3.000,00 € 1.601,60 € 2.000,00 

Verenigingskosten € 1.300,00 € 636,73 € 700,00 

Feestavond € 1.000,00 € 1.292,40 € 1.500,00 

Op Tal € 1.300,00 € 1.313,34 € 1.300,00 

Cursus /excursie e.d. € 500,00 € 755,00 € 800,00 

Diversen € 500,00 € 507,49 € 500,00 

Saldo € 2.000,00 € 2.467,65 € 1.700,00 

€ 18.100,00 € 17.395,16 € 17.500,00
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Activa Passiva

Totaal saldo € 18.711,02 Eigen vermogen € 18.711,02 
 Kas € 2.944,70 Voorziening 

dubieuze  debi-
teuren

€ 1.344,00 

 Rek courant € 15.490,08 Crediteuren € 0,00 
 Spaarrekening € 276,24 

Debiteuren € 1.344,00  
Contributie € 720,00 
Fokdagsponsors € 325,00 
Advertenties fokdag   
boekje

€ 95,00 

Advertenties OpTal € 204,00 
Dressuur competitie € 0,00 
Anders € 0,00

 
€ 20.055,02 € 20.055,02

Balans   5 maart 2015



S. Kalsbeek, tel.: 0566 - 689 360
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•	 Eise	fan	Hylpen	(Maurits	437	x	Olof	315)	–	Eigenaar:	Stal			
 Chardon, Jorwert

•	 Jildert	Z	(Anders	451	x	Beart	411)	–	Fokker:	Fam.	J.J.	v/d	Zijpp,		
 Terkaple, eigenaar: Fam. J.J. v/d Zijpp, Terkaple en L. Mellema.

•	 Jelte	(Tsjalle	454	x	Dirk	298)	–	Fokker:	G.	de	Vries,	Ureterp.

•	 Markus	van	Oostenbrug	(Norbert	444	x	Fridse	423)	-	fokker/	
 eigenaar:  A. de Hoek,  Dr. Compagnie.

•	 Martinus	‘van	de	Brink”(Reinder	452	x	Heinse	354)	–	Fokker:		
	 Mts.	Nooteboom	–	Scholte,	Vegelinsoord,	eigenaar:	Mts.		 	
	 Nooteboom	–	Scholte,	Vegelinsoord	en	Stal	Chardon,	Jorwert.

•	 Master	fan	Ryp-ein	(Thorben	466	x	Tsjerk	328):	-	Eigenaar:		
 Fam. A. Okkema, Siegerswoude

•	 Nolke	v.d.	Peesterhoeve	(Tsjalle	454	x	Ulbert	390)	–	Fokker/	
 eigenaar: J. Ekhart, Peest

•	 Milo	fan	de	Broekfinne	(Tsjalle	454	x	Jasper	366)	–	Fokker/		
 eigenaar: M. v/d Meulen, Drachten

•	 Nanne	T.J.	(Wimer	461	x	Brandus	345)	–	Fokker

It Fryske Greidhynder feliciteert 
de fokkers/eigenaren van:

En wenst hen heel veel succes tijdens het 
Centraal Onderzoek in Ermelo!
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Activiteiten
Activiteiten Agenda
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3 april 2015 Algemene ledenvergadering, It Fryske 
Hynder te Aldeboarn, aanvang 20.00 uur. 

Mei 2015 Regiovergadering in dorpshuis te Ter 
Idzard, gezamenlijk It Fryske Hynder 
Wolvega, aanvang 20.00 uur, voor agenda 
www.KFPS.nl 

23 juni 2015 Herkansing Hengsten HK-2015 te 
Wergea, aanvang 9.00 uur

24/25 juli 2015 Fokdag “It Fryske Greidhynder” in 
Drachten

3  september 2015  Veulenkeuring Henswoude in Aldeboarn,  
    aanvang 15.30 uur
11/12 september 2015  Centrale Merriekeuring, FCD te 
Drachten
September 2015 Start Centraal Onderzoek, exacte datum 

zie www.KFPS.nl
19 september 2015 Finale  KFPS competitie in Kootwijk (zie 

www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.
nl  voor data selectiewedstrijden)

Oktober 2015 Tussenexamen Centraal Onderzoek, 
exacte datum zie www.KFPS.nl

November 2015 Feestjuon “It Fryske Greidhynder”  
November 2015 Eindexamen Centraal Onderzoek, exacte 

datum zie www.KFPS.nl
14-16 januari 2016 Hengstenkeuring, FEC te Leeuwarden
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Overig
“Een ras typisch paard met een fijn karakter die het goed 

doet in de sport”.

Het fokdoel van de fokker van het jaar is “een ras typisch paard met een 
fijn karakter die het goed doet in de sport”.  We zijn op bezoek bij “fan 
Bangazathe”.  De paarden danken hun naam aan de vaart die langs hun 
stallen loopt.

Dick en Gea hebben elkaar ontmoet bij de personeelsvereniging van 
het ziekenhuis in Coevorden. Hier speelden ze samen toneel.  Nadat de 
vonk was overgesprongen hebben ze een tijd in Heeg gewoond en zijn 
daarna  in 1989 in Tersoal komen wonen. 
Gea had niks met paarden en is begonnen met rijden op de manege 
van Sneek. Voor Dick lag het iets anders, zijn opa had paarden en Dick 
mocht in zijn jonge jaren helpen met het bewerken van het land. Hier 
werden Gelderse paarden voor gebruikt.  Dick vertelde dat hij dacht dat 
hij de paarden prima in zijn macht had, maar later bleek dat de paarden 
precies wisten wat er van hen werd verwacht en stopten ze automatisch 
als de ploeg omgedraaid moest worden.
Nadat ze in 1989 in Tersoal zijn komen wonen  werd er in 1993 Titia 
(Diedert x Oege) gekocht. Titia was beleerd voor de kar en onder 
het zadel.  Titia was een 3e premie stamboekmerrie en is ruim 20 jaar 
geworden en al die tijd in het bezit geweest van Dick en Gea. Titia 
heeft 6 veulens gebracht.
In 2000 werden er 2 ruinen aangeschaft Lammert en Titus. Dick 
heeft met deze beide ruinen gemend tot de klasse Z.  Later zijn er 
nog 2 ruinen bijgekocht dit waren Sipke en Rasta.  Rasta is op 16 
jarige leeftijd aangeboden voor de keuring en is op die leeftijd nog ster 
geworden. Sipke heeft marathon gelopen. Zodra het belletje van de 
hindernis ging was hij vertrokken.   
Op een gegeven moment is er besloten dat het ook wel leuk 
zou zijn om een veulen te fokken en zo is Tessa O (Brandus 
x Anton) in 2006 gekocht bij de kerstveiling in Marienheem.                                        
Tessa is gefokt bij Otten (Nijensleek) en Dick heeft na de veiling 
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contact met deze man opgenomen.  Otten wilde wel wat afbouwen 
en zo stond er binnen 3 weken nog een Friese merrie op stal te weten 
Rosa O.  Later is daar ook  moeder Wietske O. (Anton x Nikolaas) bij 
gekomen. 

Wietske O. hebben ze met een veulen aan de voet aangeboden voor 
graadverhoging. Hier haalde ze een 1e premie en werd uitgenodigd voor 
de Centrale Keuring.  Tijdens de Centrale Keuring  (terwijl Gea al weer 
naar huis was gegaan en thuis stond te strijken) is Wietske  voorlopig 
model  verklaard.  Beide waren blij verrast dat Wietske O voorlopig 
model was geworden en via de sport met Udo de Haan is ze later 
definitief model geworden.
Het 1e veulen van Wietske O is Silke, maar dit paard is onvindbaar. 
Naast de eerder genoemde paarden zijn er ook nog Marina, Abe, 
Homme, Geartsje en Maarten. 
 
Maarten is het laatste veulen van Wietske O. Maarten is van hun zoon, 
hij had het veulen gevonden toen Wietske in de wei was bevallen. Ze 
had iets te vroeg geveulend.  Als Maarten dit jaar ster wordt dan is 
Wietske dubbel preferent. Helaas is Wietske  O in 2012 overleden.   

Wietske O.
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Maar naast het lijntje van Wietske O hebben Dick en Gea nog een 
aantal merries en hengsten gehad. 
In 2006 is Meike van Hoeve Jacolie als 2 jarige gekocht. Meike is een 
dochter van Wobke en draagt het kroon en sportpredikaat. Meike wordt 
ingezet voor de fokkerij.  Meike heeft al een aantal veulens gekregen, 
een paar daarvan  zijn nog in hun bezit. Meike krijgt dit jaar geen 
veulen. Ze is bewust gust gehouden omdat ze vorig jaar erg laat was. Dit 
jaar wordt Meike geïnsemineerd met Jehannes.
In 2007 is Brenda H gekocht tijdens de veiling in Joure. Brenda H was 
een model merrie van Tamme.  

Wietske O.

Tussen door werd Ids fan Bangazathe (Brandus 345) gekocht, hier heeft 
Dick mee getuigd tijdens de jaarlijkse tuigwedstrijd van de Oorsprong 
en wonnen ze de 1e prijs.  Tijdens de hengstenkeuring werd er nog een 
tuigrubriek uitgeschreven waar Dick wel aan mee wilde doen, maar 
omdat hij niet in het bezit was van een  tuiglicentie , mocht hij hier 
niet aan deelnemen. Zo is Ids bij Udo voor de kar gekomen, dit was 
echter van korte duur in verband met een peesblessure..  Hierdoor is 
hij een tijd uit de running geweest. Daniella Smit heeft hem opgepakt 
onder het zadel toen hij weer aan het werk mocht. Niet veel later is hij 
overgenomen door Hergen van Hall. Samen zijn ze uitgekomen in de 
Intermediaire I.  Ids is nog aangeboden voor het verkorte onderzoek 
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Samen sterker

www.rabobank.nl/dfo

Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen 

de nationale selecties maar helpen we ook jong talent binnen de paardensport. 

Met het Rabo Talentenplan halen veelbelovende ruiters het beste uit zichzelf.

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

en jong talent 
in het zadel.

De top
aan goud

helpen
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maar ze wilden hem niet hebben. Daarna is Ids verkocht naar Amerika.  
Ids is gekocht door een restaurant eigenaar en is voor een deel uit de 
fooienpot van zijn restaurant betaald. 
Naast Wietske O en Brenda H is ook Oelkjen (Oelkjen) in hun bezit 
gekomen op 22 jarige leeftijd. Oelkjen was op dat moment drachtig van 
Teeuwis. Hier is Gerlinde uitgeboren. Naast Gerlinde is er nog Oelkjen 
haar dochter  Maartje (Tsjalle).  

 Oelkjen.  
Maartje heeft al een leuke staat van dienst. Maartje was als veulen 
kampioen van fokdag van Drachten. Als enter jeugdkampioen van de 
Centrale keuring en als twenter was zij Fokdagkampioen van Drachten. 
Dit jaar wordt zij aangeboden voor  de keuring en hopen ze het ster 
predikaat te halen. Dit jaar is Oelkjen  niet drachtig en gaan het dit jaar 
nogmaals proberen. 
Uit Wietske O is er nog dochter Marina (Maiko) die ingezet wordt 
voor de fokkerij. Marina heeft alleen nog maar nakomelingen van 
Brandus gebracht.  Marina is nu ook weer drachtig van Brandus. 
Marina is ster en sport en is net verkocht. 

In 2009 is via- via de moeder van Wietske O. , Femke gekocht. Femke 
was toen 16 jaar oud en zwaar verwaarloosd en een mega worminfectie. 
De dierenarts durfde haar geen spuiten tegen wormen te geven, bang 
dat dit niet zou overleven. Dick en Gea hebben met veel geduld en 
liefde deze merrie weer redelijk snel op de been gekregen.  In september 
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van dat jaar hebben ze haar, nadat ze weer helemaal was opgeknapt, 
aangeboden voor de keuring. Hier is ze ster geworden met een 2e 
premie.  Van deze merrie zijn er nog een aantal nakomelingen. Femke 
leeft zelf niet meer.

Ook staat Geertje vd W (Haitse x Jacob) op stal. Geertje heeft onlangs 
haar voorlopig kroonschap omgezet in defintief kroon door middel van 
een men-IBOP waarin zij 83 punten behaalde. Udo de Haan was de 
menner en hij brengt haar 
nu uit in de sport voor het  
sportpredikaat. Geertje is 
drachtig van Thorben en 
wordt dit jaar met Jehannes 
geïnsemineerd.
Ook is er nog de merrie 
Wiepkje Helena L 
(Doaitsen x Leffert), zij 
staat niet thuis en wordt in 
de sport uitgebracht door 
Yvonne Snieder.  Wiepkje 
Helena L heeft afgelopen 
week de reserve titel van de 
KFPS indoor competitie 
op haar naam geschreven in 
de klasse M1. Binnenkort 
maakt ze de overstap naar 
de klasse Z1 met het doel 
het sportpredikaat te halen.  
Wiepkje Helane L heeft 2 
veulens gebracht, één is nog in hun bezit en één is onlangs verkocht naar 
Denemarken. 
Rosa O staat ook niet thuis en wordt door Daniella Smit uitgebracht in 
de Intermediaire I. Van Rosa zijn er ook nog een aantal nakomelingen 
die ook in hun bezit zijn, maar Rosa is ook niet drachtig. De focus bij 

Rosa O. 
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deze beide merries (Wiepkje Helena en Rosa) ligt op de sport. 

De laatste merrie die door Dick en Gea is gekocht is de model merrie 
Adeldame fan Bommelsteijn (Reitse x Feitse). Adeldame loopt 
momenteel in de sport en heeft bijna haar sportpredikaat binnen. 
Adeldame wordt dit jaar gespoeld en ook zij wordt geïnsemineerd met 
Jehannes. 
Dick vertelt er wel bij dat hij Jehannes al had gereserveerd voor de 
hengstenkeuring. Dick zoekt de hengsten uit. Gea vindt een hengst 
mooi of niet mooi.  Dick kijkt er altijd na wat voor grote stappen een 
lijn heeft gemaakt tussen 1910 en 1970.  Is het een erg landbouwpaard 
of is het snel overgegaan naar het moderne paard. Als dat volgens hem 
snel is gegaan, dan zit het minder in de genen.

Dick en Gea willen wat afbouwen met het aantal paarden en zo zijn er 
nog een aantal merries te koop. Ze willen graag 6 goede fokmerries en 
een paar goede sportpaarden overhouden.
Om 21.30 uur wordt er hevig tegen een boxdeur getrapt. Gea  vertelt 
dat is Abe, hij laat op deze manier weten dat hij het hoog tijd vindt 
voor kuil……  Abe (Brandus) wordt gereden door Thea Dijkstra. Zij 
heeft het afgelopen jaar de Post Kogeko kampioenschap in de klasse 
Z1 gewonnen en onlangs ook de KFPS Indoorcompetitie klasse Z2 op 
hun naam geschreven. Abe wordt nu verder doorgetraind om straks de 
overstap te maken naar de ZZ licht. Misschien wordt Abe nog voor het 
verkorte onderzoek aangeboden.

Dick en Gea hebben nog een aantal idealen qua fokkerij, een eigen 
gefokte model merrie zou leuk zijn. Een dekhengst zou leuk zijn, maar 
dat is toch een lot uit de loterij.  Een ander ideaal is al bijna behaald 
volgens ons, 3 keer een paard hoog in de sport. Ids liep Inter I,  Rosa 
loopt Inter I en Abe maakt binnenkort de overstap naar de ZZ licht.
We wensen Dick en Gea nog veel succes en vooral plezier met hun 
paarden en we hopen dat ze hun idealen gaan halen. 
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Verslag finale indoor competitie 2015

Ik ben Sofi Väisänen, inmiddels al weer 2 jaar woonachtig in 
Nederland.  Tot die tijd woonachtig in Zweden.
 
A Swedisch View!!
Vanaf Oktober 2013 rijdt ik dressuur wedstrijden met Lieuwe  v. Ulbert 
en Hilde fan Bokkum  v. Tjalf. Beide paarden zijn in eigendom van 
Bauke en Tineke de Boer.
Ik had mij met beide paarden geselecteerd voor de finale 
KFPS Inboor Dressuur Competitie  te  Sonnega op 21 Februari jl.
 
Na twee dagen goede voorbereiding, wassen, proef leren, puntjes op de i 
zetten, 
ben ik zaterdag morgen 21 februari met mijn trainer Sybren Minkema 
afgereisd naar Sonnega. Met Hilde fan Bokkum voor de klasse L1 en 
met Lieuwe in de klasseL2.. 
 
Het losrijden met Hilde voelde erg goed  en aan het gezicht van Sybren 
te zien zag het er ook goed uit.  Na nog een paar kleine aanwijzigen 
tijdens het losrijden was ik klaar voor de finale proef. 
In de wedstrijdbaan gaf 
Hilde mij wederom een 
heel goed gevoel en we 
hebben nagenoeg geen 
fouten gemaakt.  
Alleen het laatstemaakte 
mij al een erg tevreden 
en gelukkige amazone. 
Nu maar afwachten wat 
deze proef uiteindelijk 
oplevert.
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Tel.: 0512 - 462 060, Fax: 0512 - 461 026, Mobiel: 06-53415475
E-mail: gerard.helen@hetnet.nl
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Al vrij snel na Hilde moest ik  Lieuwe klaarmaken voor zijn L2 
test. Na zo’n heerlijke proef van Hilde had ik met Lieuwe maar een 
doel;  lekker rijden en genieten. Dit resulteerde in de beste proef die 
ik ooit met Lieuwe heb gereden. Van een jury had ik zelfs over de 
72 %. Maar Lieuwe heeft een tuigpaard uitstraling waar vaak  door de 
juryleden verschillend tegenaan wordt gekeken. 
Het was hier niet anders, meer dan 30 punten verschil.  Dit resulteerde 
in een 4e plek. We waren de finale  ingegaan met een 12e plek dus een 
waanzinnige stijging.
 

Met Hilde was ik als 5e de finale ingegaan en uiteindelijk als 
3e geëindigd. Hiermee ook erg tevreden.
 
Na dit goede resultaat zie ik mijn komende wedstrijd vol goede moed 
tegemoet. Met beide paarden ga ik de overstap maken naar een klasse 
hoger.
Mijn doel is deze zomer mij te selecteren voor Kootwijk.

Sofi Väisänen 
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Lyfke fan A, kampioen driejarigen 
fokdag Drachten 2014.
Donderdag 26 februari brachten 
we een bezoek aan Marijke 
Akkerman.  We moesten even 
zoeken, maar een eindje voorbij 
Germ Aise aan de rechterhand 
op Prikwei nummer 32, daar 
moeten jullie zijn had ze ons 
verteld. Hier woont ze samen met 
partner Ferdinand en de kinderen 
Job (11jaar) en Jannah (9 jaar).                                                                                                                                           

Marijke stond ons bij de 
“bûthúsdoar” al op te wachten, 
en nam ons dadelijk mee naar de 
schuur, waar Lyfke fan A een plekje 
heeft in de box naast haar moeder 
Gepke fan A. Moeder Gepke 
stond daar hoog drachtig in haar 
eigen box. Nog twee dagen en dan 
is ze uitgeteld, vertelde Marijke.      
Altijd weer een hele spannende 
tijd. Gepke is drachtig van Gerben.
Lyfke fan A, ster met een eerst 
premie op onze fokdag eind juli in 
Drachten en daar ook uitgeroepen 
tot kampioen bij de driejarige 
merries. Een geweldig succes, waar 
je alleen maar van kunt dromen.

Marijke heeft haar jeugd 
doorgebracht in het 
Kameleondorp Terherne waar 
haar ouders een boerderij 
hadden midden in het dorp. De 
boerderij waar nu alle activiteiten 
plaatsvinden die met het 
Kameleondorp te maken hebben.

Marijke had een pony, maar 
mocht niet op les met de 
eigen pony. Af-en-toe een 
10-ritten kaart bij Manege Nes 
in Akkrum. Als snel werd de 
pony ingeruild voor een Fries, 
welliswaar zonder papier, maar 
het begin was er. Later toen ze 
zelf op de trekker mocht rijden 
en ondertussen een KWPN 
paard had, werd ze lid van de ” 
Boarnrúters”. Met de trailer achter 
de trekker ging ze naar de rijles.                                                                                                                                          
Tijdens haar studie aan de HLS in 
Leeuwarden liep ze stage bij Jack 
Tuls in Amerika en kwam daar in 
aanraking met de Friese paarden. 
Ze moest er veulens “handzaam” 
maken voor de keuringen, mocht 
paarden rijden en fungeerde als 
groom bij de te rijden marathons.                                                    

Hynstefolk: Marijke Akkerman
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Eenmaal weer terug in Friesland 
kon het niet uitblijven: er werd 
een Fries paard aangekocht.  En 
dan gaat het steeds meer kriebelen. 
Door Marijkes vader werd 
Vesta aangekocht bij de familie 
Sijbesma van “Ald Skou ”, en later 
de Ritskemerrie Jiske bij Fetze 
Veldstra. Marijke heeft beide 
paarden wel bereden, maar er kon  
met deze paarden geen succesvolle 
fokkerij worden opgezet. En dat 
was toch wel een doel geworden.

Driemaal is scheepsrecht en er 
kwam een nieuwe merrie : Jildou 
fan Kahool (moeder Siuwke fan 
Kahool - vader Gerlof).  Jildou is 
een halfzus van dekhengst  Wobke 
403 . Uit Jildou werd Gepke fan 
A. geboren, een dochter van Onne. 
Deze merrie was eerst voor de 
helft eigendom van Marijke, maar 
later kreeg ze Gepke geheel in 
eigendom. Gepke bracht 5x op rij 
een hengstveulen, waaronder de 
Eibert hengst die werd uitgenodigd 
voor het verrichtingsonderzoek in 
Ermelo, maar helaas de eindstreep 
niet haalde. Verder waren er een 
Jasper, een eerste premieveulen 
van Doaitsen, een Sjouke- en een 
Haitseveulen. Maar de aanhouder 
wint en het zesde veulentje was een 

merrie veulen van Norbert: Lyfke 
fan A.

Zoals het rijtje vaders al laat 
zien, die voor Gepke zijn ingezet, 
gebruikt Marijke ieder jaar een 
andere hengst. Er is nog een 
driejarige van Wylster: Mette fan 
A., die als veulen verkocht werd 
en een twenter van Thorben: 
Simmer fan A., dat bij haar 
ouders in Akkrum staat naast 
grootmoeder Jildou. Dit twenter is 
nog nooit gekeurd, omdat zij een 
navelbreuk heeft gehad. Vorig jaar 
is Gepke gust gehouden, omdat ze 
een laat veulen had.
Terwijl ik dit stukje schrijf zie ik 
dat het veulentje van Gerben is 
geboren. Een hengstveulen dat de 
naam Yorrit fan A. heeft gekregen.
Lyfke werd vorig jaar maart naar 
stal Henswoude gebracht om 
beleerd te worden. Daarna kwam 
Lyfke weer thuis en ging Marijke 
zelf aan de slag.
Ze gaf zich op voor de cursus 
voorbrengen en toiletteren 
die via de fokvereniging werd 
aangeboden door Sybren 
Minkema. Met Lyfke toog 
Marijke naar Sybren. Wat als 
belangrijk wordt gezien, volgens 
Marijke is discipline en vooral 
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ook structuur. Zeker driemaal in 
de week bezig zijn met je paard, 
waarbij longeren een belangrijke 
plaats inneemt. Daarnaast werd 
er aandacht besteed aan scheren 
en toiletteren.  Wanneer zet je het 
paard op ijzers en hoe moet dat 
gebeuren. En verder nog wat kleine  
“tips en trucs” zodat Lyfke er 
optimaal voor kwam te staan. 
Na al deze voorbereidingen was 
het dan eindelijk de grote dag. 
Marijke had beslist dat ze Lyfke 
niet zelf voor zou brengen in de 
baan, maar had daarvoor Lourens 
en Sjoerd gevraagd. Natuurlijk was 
het enorm spannend. Zo kwam ze 
eerst bij het secretariaat vragen of 
haar paard eerst gekeurd of eerst 

gemeten moest worden. Voor een 
stamboekmedewerker moet dit 
eigenlijk gesneden koek zijn, maar 
zo zie je maar weer, dat wanneer 
jezelf emotioneel betrokken bent, 
veel dingen opeens niet meer 
zo zeker zijn. Omdat Lyfke niet 
in de eerste rubrieken aan de 
beurt was, ging Marijke  eerst 
maar eens kijken hoe Lyfkes 
jaargenoten het ervan af brachten.                                                                                      
Ik werd daar zo zenuwachtig van, 
vertelt ze. Je staat daar en hoort de 
bespreking van de paarden. “Een 
goed exterieur. een goede stap, de 
draf kon iets overtuigende, goed 
paard: stamboek met een derde 
premie.” In het begin de hoop en 
dan toch nog de teleurstelling. 
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Daar kon ik niet tegen en ging 
toen maar weer naar het achter 
terrein. Natuurlijk neemt de 
spanning alleen maar toe, naarmate 
de keuring van je eigen paard 
dichterbij komt. Groot is dan ook 
de verrassing en de blijdschap als 
blijkt dat Lyfke opgenomen wordt 
in het stamboek met een ……..
eerste premie. 
Omdat er verder deze dag geen 
eerste premies waren te vergeven 
werd Lyfke fan A automatisch ook 
kampioen bij de driejarige merries. 
En dan ben je toch wel heel erg blij 
en trots.      
                          

En  nog was de koek niet op: Op 
de Centrale Keuring  in Drachten 
werd Lyfke fan A. voorlopig 
kroon verklaard.
Op dit ogenblik is Marijke bezig 
om Lyfke langzamerhand voor te 
bereiden op de IBOP.
Ze rijdt Lyfke zelf thuis en is 
van plan om haar ook mee te 
nemen naar andere plaatsen om 
haar zo te laten wennen aan een 
andere omgeving. Ze denkt dat 
dit voor Lyfke zeker nodig is 
omdat het best wel een druk paard 
is, dat eerst de nodige dingen 
moet meemaken. Het liefst wil 
ze dit jaar nog een IBOP doen.                                                                                                                                            
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We wachten het rustig af en hopen 
dat ze succesvol zullen zijn.
Er wordt ook nagedacht over een 
te gebruiken hengst. Bij Lyfke die 
zelf 1.59 meet, zoekt ze een hengst 
met maat. Beweging zit er van 
moeders kant wel in. Wordt het 
Pier, Jouwe of misschien Beart. 
We zijn benieuwd. 

Op de vraag of ze een doel voor 
ogen heeft met de fokkerij, 
antwoordt Marijke: ach wie wil 
er niet een modelmerrie of een 
hengst fokken. Ik probeer eerst 
maar het kroonpredicaat bij Lyfke 
te verwezenlijken.
We wensen Marijke met haar 
gezin heel veel succes toe met 
dit doel en met de verdere 
fokkerij. 
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Eind december kwam 
de aankondiging voor de 
dressuurclinici van Hergen van 
Hall op zaterdag 31 januari 2O15. 
Je kon je opgeven voor lessen op 
B/L en de M/Z niveau. Omdat 
we sinds oktober zelf ook de trotse 
bezitter zijn van een Friese merrie 
heb ik me snel opgegeven voor de 
lessen op B/L niveau. Ze is nog 
jong en we hebben de intentie 
om deze zomer in de B te gaan 
starten. De clinic zou gelijk een 
leuke ervaring en leerschool voor 
haar zijn om op een vreemd terrein.  
Het was maar goed ook dat we ons 
snel hadden opgegeven, want de 
aanmeldingen stroomden binnen 
en al snel bleek er een wachtlijst te 
zijn.  Een week voor de clinic heeft 
Sjoerd Veenstra de lijst met de 
indeling doorgemaild. Door enkele 
afmeldingen bleek dat (bijna) 
iedereen wel meekon rijden en 
dat de groepen allemaal vol zaten.  
Zaterdag 31 januari reden Auke, 
ik en onze merrie Hotske P(v. 
Eibert 419), met toch wel een klein 
beetje zenuwen richting Ureterp 
naar “Stal Bûtemare” van Sjoerd en 
Laurens.  Aangekomen in Ureterp 

werden we hartelijk ontvangen 
met koffie, thee en wat lekkers in 
de mooie ruime binnenmanege. 
Waarna we na een lekker kopje 
koffie Hotske gingen zadelen 
voor de les. Hotske liet zich knap 
zadelen buiten en daarna gingen 
we naar binnen om op te stappen. 
Hotske vond het in het begin wel 
wat spannend maar bleef echt 
super braaf en al snel ontspande 
ze. We reden in groepjes van 3 
zodat we tussen de aanwijzigen 
door ook de mogelijkheid hadden 
om even te kunnen stappen 
of te oefenen met de zojuist 

Dressuurclinic van Hergen van Hall 31-01-2015

Foto Auke Bangma
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besproken oefening. Omdat ieder 
paard verschillend is zal ieder die 
meegereden heeft ook andere 
aanwijzingen hebben gekregen. 
Voor mij en Hotske lag de nadruk 
nog vooral op de tempo controle 
(schakelen) en hoofd hals houding 
(Hotske maakt makkelijk front en 
dus zijn we vooral bezig geweest 
met lengte buiging vanuit het 
schoft).  De les was heel leerzaam 
en zeker voor herhaling vatbaar. 
Hotske heeft zich super gedragen 
en heeft heel goed haar best gedaan 
(alle zenuwen dus voor niets). 

Na de les was er weer koffie en 
wat lekkers voor iedereen en 
hebben we de lessen erna ook nog 
gezellig gekeken.
Met alle toeschouwers en de zeer 
gastvrije ontvangst van Sjoerd en 
Laurens was het een erg gezellige 
en leerzame middag. 
De dressuurclinic is zeker voor 
herhaling vatbaar en ik doe zeker 
weer mee. 

Groetjes Ellen Bangma- van den 
Ende

Het bestuur was als publiek ook aanwezig
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Udo de Haan & Daniëlla Smit
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                                      hengstenlijn       V *       MV*
                                         Wessel           3          3
Aangewezen hengsten:   Jochem          15        8 
                                         Hearke          7         12
Lijn van WESSEL: 3       Ygram          1          1
                                         Gerke           1          5
                                         Ritske           2          0
(* aantal)
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Wat bij het aanwijzen van 
fokhengsten   belangrijk is.  
Allereerst een correct  exterieur , 
het modern zijn in type, gepaard 
aan een krachtige en lichtvoetige 
beweging  van achter naar voren. 
Gunstig is als de hengst aanleg laat 
zien voor “gaan zitten” achter en 
rijzen in de voorhand. Het mooiste 
is dat deze eigenschappen minstens 
drie generaties aanwezig zijn. 
Belangrijk is  dat hengsten  verder 
aan de volgende  eisen voldoen:
I. Sterk verervende vaders.
II. Sterk verervende 
moedersvaders
III. Sterk verervende moeders 
en moederlijnen.
IV. Dat ze de inteelt in het top 
segment doen dalen.

De echt aller zwakste schakel 
blijft de  zwak bespierde en 
daardoor minder stabiele knie 
waardoor ,zeker bij belasting 
onder zadel of aangespannen, veel 
hengsten afvallen.  Ook de stap 
kan de zwakste schakel zijn en tot 
afkeuring leiden.

De lichting hengsten 
2015, aangewezen voor het 
vervolgtraject met Johan 
Hamminga, bestaat uit 29 dieren. 

In schema de invloed per 
hengstenlijn.

                                                      
Thorben is de enige leverancier. 
Hij is belangrijk om zijn 
moederlijn, zijn sportprestaties 
en relatief vrije bloed, maar het 
meest om zijn beste stap( cijfer: 
8). In de primering van zijn 
veulens was hij bovengemiddeld. 
In de kampioensring jonge 
hengsten was hij bij de laatste vier 
en eerste in rubriek 6 bestaande 
uit negen hengsten.  Zijn zonen:

De zwakste schakel doet de ketting breken
 jonge hengsten lichting 2015
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Cat. 215: Thorben X Jasper X Nykle 
X Mark X Neenke, model- preferent. 
(Stam 110).
De jonge Jasper moeder is ster 
en sport. Ze heeft één dochter 
voorlopig kroon en één dochter 
ster. De grootmoeder heeft negen 
sterkinderen. De hengst heeft met 
Jasper en 2X Nykle twee verervers 
van beweging. De merrie Neenke 
was een fraaie harde, toen al 
moderne, merrie die uitmuntend 
fokte. De jonge hengst  van 1.62 is 
mooi in de verhoudingen; mocht iets 
meer lengte in het zijaanzicht hebben. 
Zijn sierlijke front zou gebaat zijn bij 
een langer voorbeen. Hij stapt ruim 
en zet ook het voorbeen ver vooruit. 
In draf is hij hoog van de vloer en is 
er aanleg voor gaan zitten.
                                                                                                                                       
FOTO

Cat.217: Thorben X Tsjerk X Ygram 
X Lammert X Doet, ster en preferent 
(stam 50).
Ook hier een moeder die ster en 
sport is met drie dochters  die 
stermerrie zijn. De grootmoeder is 
ster, preferent en prestatie. 
De overgrootmoeder heeft zes 
dochters preferent!
Deze Thorben heeft iets superieurs,  is 
fraai gelijnd, gesloten  in zijn bouw 

en luxe , mee dankzij een fraai front; 
maat 1.64. In stap is hij actief, soepel 
en voldoende ruim. In draf kan hij 
versnellen en mag daarbij nog iets 
meer gaan zitten.

Cat.221: Thorben X Rindert X 
Djurre X Hearke X Freark X 
Rolanda model-pref. (stam 61).
Hier staan toch maar even vijf 
hengsten en een stammoeder die 
allen beweging vererfden.
Door de bloedopbouw is deze Thorben 
– maat 1.63- wat forser, ook in  de 
hals. Die hals staat er mooi op, mocht 
iets meer nek hebben. Het voorbeen 
is voldoende lang.. Hij stapt krachtig 
en ruim met schwung. De draf is 
ruim, er is aanleg voor gaan zitten, 
maar  het mag soepeler.

Lijn van JOCHEM: 15; Tsjalle: 7
TSJALLE is als reserve 
kampioen van de oudere 
hengsten, als leverancier van 
zeven zonen voor Ermelo en 
vooral als vader van de kampioen 
2015 Jehannes, een superieur 
vaderdier. Als sportpaard was hij 
uitmuntend.
Een belangrijk facet in de fokkerij 
van Friese paarden is het modern 
en luxe  zijn. Daarin ligt de waarde 
van het Jochem bloed. Tsjalle met 



47Op Tal   maart 2015

Overig
(2x Tamme/ 3X Jochem) levert een 
waardevolle bijdrage. 
In de vererving van lengte voorbeen 
en ruimte in de stap (Mintse !) 
vraagt hij om compensatie. Zijn 
kandidaten voor Ermelo:
                                                                                                                      
FOTO  46
Cat. 46: Tsjalle X Sape X Sierk X 
Djurre (Romkje ster en pref ) (stam 
49).
Heel positief is de kroon moeder 
met een beste IBOP met 8  op 
stap.  Tsjalle heeft compensatie 
nodig inzake de ruimte in stap- 
niet in vlijt!- de moeder en Sierk 
kunnen daaraan bijdragen. De 
maat van moeder 1.64 en van de 
grootmoeder 1.65 compenseren de 
zwakkere hoogtemaat vererving 
van Tsjalle. Inzake de lengte van de 
hals draagt Tsjalle bij aan het tekort 
op dit punt bij Sape.
Deze hengst  heeft  een fraai model, is 
luxe, fraai in hals- nek!- hoofd. Hij 
stapt door het lijf met muzikale beat 
(Anky van Grunsven) en draaft , 
krachtig van achteren naar voren en 
hoog van de vloer.. De hengst is heel 
elastisch.

Cat 47: Tsjalle X Dirk X Oege X 
Herke (stam 19).
De hengst is 1.61 en met de 

hengsten hierboven is dat ook de 
erfelijke aanleg.
De merrielijn is die van Bikkel. 
De moeder heeft drie sterren, de 
grootmoeder twee.
Door zijn luxe een deftige hengst die 
in bouw en beweging wat royaler 
mocht zijn.

Cat. 226 Tsjalle X Beart X Rypke 
X Wessel: Ourenske ster- pref. 
(Stam 161).
De moeder is model, de 
grootmoeder ster preferent. Uit de 
korte lijn komt de imponerende 
en elastische hengst Gerben, die 
op de keuring wel hoger had 
mogen staan.
De Tsjalle zoon heeft een fraai type, 
is gesloten in de bouw en luxe. 
Hij stapt, met dank aan Beart, ruim 
maar kan daarin vlijtiger. De draf is 
ruim en soepel, maar moet nog  meer 
onder de massa.

Cat. 229: Tsjalle X Ielke X Jurjen: 
Ankje f Fjildsicht, model pref 8*
Vader en moeder komen uit 
dezelfde merrielijn. We noemen 
dat een inteelt in de moederlijn. 
Uit de lijn komen  Feitse,  Tsjalle 
en Thorben.
Een hoogbenige en moderne hengst 
met een fraaie bovenlijn; veel schoft, 
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en een rijk front. De stap kon royaler, 
in draf is hij soepel, kan hij schakelen, 
maar mocht hij meer gaan zitten.

Cat. 231 Tsjalle X Andries X Oege 
X Hearke: Klasina, ster- preferent 
(stam 25).
De moeder is 1.59, kreeg 4X een 
2e premie, buiten deze zoon is nog 
weinig bekend over haar fokkracht. 
Maar vanaf de grootmoeder  
model- preferent 9* is het klasse.
Deze Tsjalle is met een maat van 
1.66 grootramig, toont  forser ook in 
het beenwerk. Hij is mooi in hoofd 
en hals. |In draf  is hij soepel en in 
balans, maar mocht het achterbeen iets 
sneller aantreden en verder onder de 
massa.

Cat. 234: Tsjalle X Ulbert X Foppe 
X Jochem X Franciska  D, model-
pref. (stam 25).
Francisca D was een van de 
vijf model dochters van de 
legendarische Vesta.
Foppe is een  zwakkere schakel.
De stralende luxe van Francisca D 
was in deze nazaat te zien. Hij is 
heel deftig door zijn fraaie hals en 
blije uitstraling. Zijn voorbeen is wel 
redelijk lang. De kruislengte mocht 
langer. Hij stapt vierkant en actief, 
maar het mag ruimer. In draf is er 

ruimte en lichtvoetigheid, maar 
daarbij kan hij nog meer achter gaan 
zitten en voor rijzen.

Cat.235: Tsjalle X Jasper X 
Leffert (stam 44). 
De moeder is kroon en sport, en 
met Tsjalle gaf ze twee sterren. 
De grootmoeder is preferent. Uit 
de lijn kwam de hengst  Ouke.
De jonge hengst heeft met Jasper en 
Leffert namen  met een goede klank 
op de stamboom. Hij is mooi in de 
verhoudingen en het front staat er 
mooi op,met  goede neklengte; de 
insnoering hoofd -hals mocht  iets 
lichter. Hij stapt soepel en vlijtig. 
De draf toont hij blij met inzet en 
zweefmoment; hij  kan schakelen en 
buigt goed in de sprong.

Overige hengsten  uit de 
JOCHEM-lijn:
Cat 6: Meinse X Sytse X Ygram X 
Lammert (stam 50).
Deze hengsten hebben nog veel 
landbouwtype in hun erfelijk 
pakket.
De zoon van Meinse mocht 
grootramiger, hij is goed in de 
verhoudingen met lengte in het kruis. 
Hij mocht iets meer schoft hebben en 
soepeler op de lendenpartij zijn. 
Ook  een langer voorbeen en lichter 
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hals zou  wenselijk zijn. De stap is 
ruim, maar kan actiever. In de ruime 
draf  zou hij hoger van de vloer en 
meer onder de massa moeten komen. 
Een sterkere bespiering van de knie 
kan gunstig werken. Sytse is qua 
erfelijke aanleg minder positief.

Cat 67 Onne X Rindert X Fabe X 
Setske ster-pref prest. (moeder van 
Beart).
Na de jonge moeder is het een 
lange rij preferenten. Een mooi 
voorbeeld dat ook de beste  fokkers, 
door de inteelt gedwongen, een 
toevlucht tot Fabe namen. 
De jonge hengst  heeft allure in het  
front, een eigenschap die Onne goed 
vererft. In de verhoudingen zag ik 
graag minder lengte in de rug, en 
meer in de achterhand en breder 
schouder. De stap is ruim maar kan 
resoluter. In draf  mag het achterbeen 
meer onder de massa en aanleg tonen 
voor verzameling.

Cat. 96  Aan X Fabe X Leffert X 
Hearke (stam 92).
Het  Fabe bloed blijft  nuttig en 
nodig. Moeder en grootmoeder 
hebben één  dochter ster.
We zien graag meer preferenten.
De hengst heeft een moderne massa, is 
gelijnd, heeft lengte in het voorbeen. 

De  stap toont hij stabiel, correct en 
met impuls. De draf toont hij met 
allure en in balans, de sprong kon 
nog iets meer buigen en hij mag, 
vanuit verzameling, wat hoger  van 
de grond draven.

Cat. 142 Norbert X Beart X Krist 
X Leffert X Frans (stam 2).
In de basis van de oude stam 2 
staan de klinkende namen van 
Zierda M/P en Eeldertje M/P.
Krist is qua erfelijke aanleg een 
onzekere factor. 
Een hengst met hengstenuitdrukking, 
met veel allure en temperament.  
Hij toont een ruime stabiele stap, de 
draf is actief van achter naar voor, 
hij heeft aanleg voor schakelen en 
buigt in de sprong. Maar ook hier 
is de  zwakke schakel de knie die in 
stabiliteit moet groeien.  Dat en zijn 
temperament vragen veel  kracht als 
de belasting in het werk er bij komt.

Cat. 143  Norbert X Fridse X 
Heinse X Jildert (stam 128).
Stam 128 heeft al veel hengsten 
geleverd; o.a. Leffert en Reinder.
Vergeleken met de vorige hengst is 
deze minder modern. Men gunde de 
hengst zo van harte de opdruk en de 
manier van draven van Norbert.
Nu is het meer het beeld van 
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Nammen, via Fridse.
Een  goed voorbeeld dat het moderne 
nog lang niet fokvast is. 

Cat. 166  Maurus  X Beart X Piter 
X Djurre (stam 50).
Bij Maurus, die op onderdelen 
verbetert, past een hengst als Beart 
die breed goed vererft. Ook Piter 
is niet de sterkste vererver. Moeder 
en grootmoeder kunnen ook beter 
vererven.
De zoon van Maurus is voldoende 
modern, meet 1.64, heeft veel front, 
met lengte in de nek.  Het voorbeen 
kon langer en het achterbeen  iets 
meer onder de massa staan. Hij stapt 
ruim en actief maar  de ruime draf 
kan meer van achteren naar voren 
verlopen.

Cat. 168:  Reinder X Heinse X 
Hearke X Teake (stam 138).
De moeder kreeg 4X een eerste 
premie, is ster en preferent en 
leverde een beste IBOP. De 
grootmoeder kreeg drie dochters  
ster en de overgrootmoeder is 
preferent.
De Reinder zoon van 1.65 is een 
fraai gelijnd rijpaard met een mooie 
gebruikshals. Hij stapt goed, maar 
nog iets ruimer zou mooi zijn.  In 
draf toonde hij veel lossigheid en 

sprongbuiging. Als de kracht 
toeneemt zal dat zijn prestaties 
gunstig beïnvloeden.

Cat. 278   Wimer  X Brandus X 
Tamme X Peke (stam 8).
Wimer liet zich op deze keuring 
best zien en nam deel aan de 
kampioenskeuring.
De moederlijn  is dezelfde als die 
van Sierk. De jonge moeder had 
2X een eerste premieveulen. Iets 
meer preferenten in de moederlijn 
zou mooi zijn  geweest.
De Wimer zoon van 1.63  heeft 
een mooi exterieur. Er is ruimte in 
stap en draf. Hij beweegt goed van 
achteruit. In draf mag hij nog wat 
meer rijzen. Laten we hopen dat het 
lukt als de kracht  toeneemt.

Hengsten uit de lijn van  
HEARKE: 7
In deze lijn probeert de jury, 
buiten Beart om, andere zonen 
van Jasper een kans te geven. Dat 
lukt dit jaar met drie zonen van 
Dries en drie van Uldrik. Toen 
Dries zijn verrichtingsexamen 
deed was ik laaiend enthousiast. 
Maar als fokhengst lukt het 
minder. Bij de zonen van Dries 
schort het vaak aan maat en 
voorbeenlengte. 
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Haitse is superieur in de sport: Prix 
st Georges. Maar een zoon heeft 
hij nog niet.Uldrik, kampioen in 
2010 en 2011,  kwam met zeer 
hoge cijfers uit de verrichtingen: 
7,5 stap; 9,5 draf en 8,5 op rij-men 
en tuigproef.  Wat zouden we dat 
graag zien in zijn nafok!  Voor Jisse, 
Tjalbert, Haitse, Pier en Maeye was 
er nu  geen succes. Vooral omdat 
Jisse vrij is van Wessel en Jochem 
bloed was het jammer dat zijn 
zonen cat. 3 en 129, uit de moeder 
van Wimer, tekort schoten in 
exterieur en 129 ook in  stap. Van 
de absolute tophengst Beart kreeg 
één zoon de kans. Maar hij heeft 
al zes zonen en wat als er hengsten 
bijkomen uit zijn dochters?

Cat. 28; Dries X Fabe X Fetse 
X Piter: Aukje Boszorg M/Pref  
(stam 50).
De moeder is model en sport; de  
grootmoeder model en preferent en 
dan volgt Aukje voornoemd. Zij is 
moeder van Stendert. De erfelijke 
aanlegvoor modern kan groter.
Deze hengst is wel groot – 1.66- is 
modern en  heeft een mooi front 
met lengte in de nek en een mooie 
insnoering hoofd-hals. In het 
middenstuk is hij iets gezonken 

(Fabe). Zijn voorbeen mocht langer. 
In stap is  hij voldoende ruim, de 
ruime draf mag met meer stuwing 
onder de massa.

Cat 104: Dries X Sape X Abe X 
Nykle (stam 94).
De vier hengsten op rij zijn niet 
verervers van maat. Moeder en 
grootmoeder zijn 1.60. Voor de 
moeder- 2007- is dit de eerste ster, 
grootmoeder heeft uit tien veulens 
twee sterren.
De jonge hengst meet 1.60.In type 
mocht hij meer rek in zijn lijf hebben, 
groter zijn, ook lichter in massa en in 
hals. Hij heeft een ruime correcte stap 
en in draf  stuwt hij  sterk  onder  de 
massa.

Cat. 105 Dries X Tsjerk X Oepke: 
Puck ster- pref 10*(stam 65).
De moeder heeft vier dochters  ster, 
waaronder twee van Dries.
De grootmoeder is prima met 10 
sterren, op haar volgt de Lammert 
merrie Wardi, ster.pref.
De hengst van 1.64 mocht iets rijker 
in type zijn, de hals die er goed op 
staat mocht slanker en het voorbeen  
langer. Hij draaft graag groot, gaat 
zitten, maar moest  met meer gemak 
schakelen.
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Cat. 259  Uldrik X Fetse X Jurjen 
X Warna, ster en pref. (stam 83).
In de basis van de stam zijn 
Oene en Nanne, om de Ynte 
invloed,mooie namen. De moeder 
van 1.60 heeft nog geen ster kin-
deren; de grootmoeder twee uit 
tien en in 2013 een 1e premie 
veulen ( Jerke). De nafok van beide 
merries kon wat overtuigender. 
De hengst heeft een mooie maat van 
1.64, is goed in de verhoudingen, 
mocht iets dieper in de flank. Hij stapt 
en draaft ruim, maar het zou wat 
stabieler en lichtvoetiger mogen. Meer 
bespiering  van de achterhand zal 
daarin gunstig zijn.

Cat. 262 Uldrik X Feitse X Nykle 
X Herke X Maeyeblomke ster 
(stam 22).
De moeder heeft drie veulens met 
een 2e premie; grootmoeder op 
14 veulens 2 ster. In de moederlijn  
zien we graag meer maat en pref-
erente merries. Feitse en Nykle zijn 
positief.
Deze Uldrik , maat -1.65-
,is mooi gelijnd, heeft een lang 
voorbeen Hij mocht iets rijker in 
type en in het  beenwerk  fijn-
harder. De stap is ruim en kan 
vlijtiger. De draf is ruim maar kan 

lichtvoetiger en hoger van de vloer.                                                                 
FOTO  268
Cat. 268: Uldrik X Tsjalke X 
Jacob X Oege (stam 25).
De kroonmoeder- 1.63- had in 
2014 een 1e premie veulen van 
Epke. De grootmoeder is ster en 
sport. Zij heeft één sterdochter. 
In type vond ik dit de mooiste 
Uldrik; hij is correct gebouwd  en 
toont een deftig totaalbeeld. In stap 
en draf is hij ruim en in draf hoog 
van de vloer, dan mag de beweging 
nog meer onder de massa.

Cat. 83: Beart X Anton X Jelmer 
X Reitse  (stam 15).
De moeder, maat 1.63,  is stam-
boek, maar heeft  acht sterren: 
zeven van Beart en één van 
Norbert. 
Deze Beart zoon  heeft een mooie 
bovenlijn, is goed in de verhoudingen 
en heel deftig qua model.  De stap is  
regelmatig en ruim. De draf is ruim 
komt onder de massa, maar daarbij 
mag hij nog meer gaan zitten. Een 
sterkere achterhand  zal daaraan 
bijdragen.
Uit de lijn van  YGRAM: 1.
Het lijkt me nuttig dat, indien 
mogelijk, hengsten lijnen blijven; 
ook deze.  Er is één   kandidaat.
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Cat 4: Maurits X Olof X Jochem: 
Wieke fan Hylpen ster-pref 6* 
(stam 15).
De combinatie Olof X Jochem is 
in deze lijn en vaker een succes.
Olof versterkt de stap en Jochem  
het front en lange voorbeen. 
De moeder is preferent met 
een dochter model en sport, 3 
ster en had in 2014 een eerste 
premieveulen. Eise is een sterk 
gebouwde, goed gelijnde hengst  
van 1.66, met mooie verhoudingen 
en een mooi  front. De insnoering 
hoofd hals mocht iets lichter. 
De hengst stapt, mits ontspannen, 
vlijtig en net ruim genoeg; gehaast 
is hij minder ruim. In draf gaat hij 
vanaf de eerste pas zitten en komt hij 
achter hoog en is hij ruim naar voren.

Uit de lijn van  GERKE:1
Omdat  Fabe   vrij is van Wessel, 
Hearke en Jochem (!) blijft zijn 
bloed belangrijk.
                                                                                                                                         
FOTO

Cat. 15: Fabe X Felle X Anton X 
Hanneke Boszorg M/P (stam 50).                         
De moeder heeft drie dochters ster, 
de grootmoeder vijf .Beide hebben 
een maat van 1.61.

Deze zoon van Fabe van 1.67 
is zeer luxe. Superieur is zijn 
koninklijke front met een lange 
slanke hals,veel lengte in de nek 
en een sprekend klein hoofd. Het 
wat lange middenstuk is iets 
gezonken(Fabe). De lengte en 
het gebruik van het voorbeen  is 
excellent. Maar hij moet krachtiger 
worden in de achterhand, stabieler 
op de knie, wil hij de belasting in het 
werk aan kunnen.

Uit de lijn van  RITSKE : 2
Cat. 87: Anders X Beart X Ruerd  
X Gerlof  X Marko
Het is de lijn waar eens Lammert 
260 uit kwam. De moeder 
van 1.68 is ster en heeft met 
Anders twee nazaten ster. De 
grootmoeder is stamboek- pref. 
met vijf sterren. Na de moeder 
komen  drie preferente  schakels. 
Gelet op de vererving index van 
Anders is er veel compensatie 
nodig vanuit de moederlijn. Beart 
draagt zeker bij.
De hengst van 1.66 heeft allure, in 
zijn bouw is er lengte in de rechte 
croupe, maar zou de schouderpartij 
breder mogen en met meer schoft. 
De stap  is ruim maar kan soepeler, 
de draf is in balans met ruimte en 
schakelend vermogen; het voorbeen 

Overig
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grijpt  goed naar voren. 
Maar het kan  krachtiger.
Cat. 119: Gjalt X Karst X Naen X 
Freark X Gerke: Zandra (stam 47).
De	moeder	is	1.62,	en	ster	–
preferent 4*, de grootmoeder 
leverde 17 veulens w.v . 7 ster.
De stammoeder Zandra ken ik 
vanuit mijn geboortedorp, het was 
een fraai en temperamentvol paard 
en als tuigpaard een natuurtalent 
met een enorme inzet. 
Met tweemaal Naen en eenmaal 
Doeke, vader van Karst, heeft de 
hengst onverwant bloed.
Zijn verwantschaps % is  het laagste 
in de jaargang. Hij  is jeugdig, luxe en 
gelijnd en heeft fijn-hard beenwerk. 
Hij mist nog de hengstenuitdrukking. 
In stap is hij correct en actief en  zet 
hij het voorbeen goed naar voren 
weg .In  draf was hij wat gehaast en 
mocht hij meer gaan zitten en  in de 
voorhand rijzen.

Ermelo:
Dat de jury de  “tweede helft” van 
de derde bezichtiging opschuift 
naar Ermelo zorgde voor minder 
druk. Hengsten die voorheen 
werden afgewezen krijgen nu 
een kans. “Zo gaan we er mee 
om”, aldus  de Boer, voorzitter 
hengstenjury.

Het is nu hopen dat de hengsten 
fris blijven, soepel in de rug en aan 
de  minder nageeflijke kant. 
Het lijkt me zinvol dat er niet 
alleen in Ermelo (Hamminga) 
, maar ook thuis met kundige 
supervisie wordt  gereden. 
En het meest  hoop ik dat de  
jonge dieren door verstandige 
trainingsarbeid bespierder worden 
in de achterhand en conditie 
opbouwen. Het  is afwachten 
uit hoeveel en welke hengsten 
jaargang 2015 zal bestaan.
Het is, aldus Hellinga, reëel om 
gemiddeld in een jaargang te 
rekenen op vijf hengsten.
Van die hengsten zijn er dan weer 
weinigen die goed fokken.
Zelfs kampioenen ( Time, 
Maurus, Haitse, Uldrik…)
en toppers in de sport (Peke, 
Gaye, Wierd, Tsjabring, Olgert, 
Adel, Anders) maken de hoge 
verwachtingen  niet waar.
Maar iedere nieuwe jaargang geeft 
hoop op een  of twee hengsten die 
wel een  positieve bijdrage leveren. 
Daar zien we gespannen naar uit!

* Zie voor de prachtige foto’s de 
site van Johanna Faber 
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Kampioenschappen KFPS indoorcompetitie.

In het weekend van 20, 21 en 22 februari werd er in de manege 
van Sonnega gestreden om de eindoverwinningen in de KFPS 
indoorcompetitie. De wedstrijdbanen zagen er keurig verzorgd uit en 
het geheel was versierd met vrolijk gekleurde  voorjaarsbloemen.
Gelukkig was er op alle dagen ook vrij veel publiek aanwezig.
Voor leden van onze fokvereniging waren er ook successen.

De wedstrijden begonnen op vrijdag met het mennen. Greidhynderlid 
en bestuurslid Sjoerd Veenstra haalde in de klasse B het kampioenschap 
binnen met Butemare’s Wobbigje (v. Beart41).
Udo de Haan werd met Christiaan PJ(v. Andries 415) kampioen in de 
klasse Z en Nienke Schrale werd met Mike (v.Tetse394) kampioen in 
de klasse ZZ. Udo de Haan behaalde in de competitie het hoogst aantal 
punten (op de hielen gevolgd door Nienke Schrale) en kreeg uit handen 
van  Dick Reiding  “De Tinnen Menner “ overhandigd. 

Op zaterdag gingen de prijzen naar Nardie Papjes met Fokke van  
Autofarm (Andries 415) in de klasse B.
Voor Zytske fan de Grachten (Andries 415) was er een prachtig succes 
in de klasse ZZ zwaar met Sarina Mayr.  Zytske beleeft een geweldig 
seizoen. Zowel in de keuringsbaan als in de sport bezorgt zij  haar 
eigenaar Jos Glas geweldige dagen.
Voor Lex oet oale Kloosterveen (Brandus345) van onze leden  Gerda 
en Roel Oldenburger was er succes in de Prix St Georges. Lex wordt 
gereden door Ingeborg Klooster. De zaterdagavond werd besloten met 
een kür op muziek. En weer vielen Zytske fan de Grachten en
Lex oet  oale Kloosterveen in de prijzen. Respectievelijk in de klasse ZZ 
licht en Intermediair I
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Op zondag haalde  Abe fan Bangazathe (Brandus 345) met Thea 
Dijkstra tot slot het kampioenschap binnen in de klasse Z2. Eigenaar 
van Abe is Dick Reiding.
Voor de beste combinatie in de klassen B/L en de klassen M/Z waren er 
twee zilveren zwepen beschikbaar gesteld door Stoeterij Bommelsteijn. 
Deze prijzen werden gewonnen door Harmina  Holwerda en Chaline 
Hensen. In de klasse L2 en de klasse Z2 waren er mooie tweede 
plaatsen voor Leonie Evinck met  dekhengsten Haike 482 en Wylster 
463.

Iedereen van harte gefeliciteerde met de behaalde successen. 
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