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In de vorige uitgave van Op Tal 
gaf ik aan dat wij de traditionele 
feestavond wat anders gingen 
aanpakken. Naar de mening van 
het bestuur en ik denk ook de 
aanwezigen, kan gesteld worden 
dat het een hele geslaagde avond 
was in de uitermate gastvrije 
accommodatie van Jaap van der 
Meulen te Joure. Het buffet was 
heerlijk en werd afgewisseld door 
enkele shows met Friese paarden. 
De shows werden verzorgd door 
Age Okkema en Marijn Zwart met 
Bikkel, Tymon onder het zadel bij 
Nienke Schrale en een menproef 
‘Vroeger en Nu’ met Janke 
Steenbeek en Nienke Schrale. 
Gerrit Stelwagen en Marijn Zwart 
kwamen ook nog in actie toen er 
tijdens het eten enkele tuigpaarden 
aan de hand werden geshowd en 
los in de bak. Na het eten zorgde 
DJ Eppie dat de voetjes tot in de 
kleine uurtjes van de vloer gingen 
en ik kan u vertellen het swingde 
de pan uit! 
Alle mensen die dit mogelijk 
hebben gemaakt en met name Jaap 
en Nienke: onze hartelijk dank!

Naar aanleiding van de evaluatie 
van de fokdag 2015 is het 
bestuur op zoek gegaan naar een 
evenement waar wij mee zouden 
kunnen gaan samenwerken. 
Daarbij zijn wij afgelopen najaar 
uitgekomen bij de Ballonfeesten 
in Joure. De gedachte was dat 
de organisatie op het terrein van 
de Ballonfeesten wat meer elan 
en cachet zou kunnen geven aan 
onze fokdag. Daarnaast is het een 
heel mooi gelegen en groot terrein 
waar wij en de paarden prima 
terecht kunnen. Inmiddels heeft 
het bestuur echter besloten dat de 
organisatie daar dit jaar niet meer 
tot de mogelijkheden behoort. De 
gesprekken zijn echter nog gaande 
dus misschien volgend jaar.

Dit jaar blijven wij dus in ieder 
geval in Drachten. Wel gaat het 
bestuur en de fokdagcommissie 
goed nadenken over de inrichting 
van het terrein en de ligging 
van de banen zodat de paarden 
minder last hebben van de tent 
en dergelijke en zich optimaal 
kunnen laten zien. 

Van de bestuurstafel
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Aangezien het dit jaar een 
jubileumkeuring is hopen wij 
dan ook dat u met veel en goede 
paarden naar onze fokdag komt. 
Wat zou het mooi zijn als de 
vele toppaarden binnen onze 
vereniging zorgen voor volle 
rubrieken met stermerries, 
kroonmerries en modelmerries en 
de strijd aan gaan met de jongere 
garde om de kampioenschappen. 
Een betere reclame voor onze 
fokdag is er niet!

In de voor u liggende Op Tal 
vindt u o.a. de aankondiging van 
een aantal winteractiviteiten en 
hoe en waar u zich op kunt geven. 
Daarnaast vindt u ook een 

verslagje van de reeds gegeven 
dressuurclinic door Ingeborg 
Klooster. Verder vindt u in deze 
Op Tal de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering. 
Deze wordt net als vorig jaar 
gehouden op de gezellige 
locatie van It Fryske Hynder 
te Aldeboarn. Na afloop van 
de vergadering zullen er een 
aantal oude zwart-wit films 
vertoond worden van het Friese 
paard waarbij ongetwijfeld vele 
herinneringen zullen bovenkomen 
en er nog lang nagepraat zal 
worden.

Bart Aerts
Voorzitter 
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 Uitnodiging Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u en uw huisgenoten van harte uit tot het bijwonen 
van onze algemene ledenvergadering op vrijdag 1 april 2016 om 20.00 
uur. De vergadering wordt gehouden in Hotel Café Restaurant It 
Fryske Hynder, Doelhof 3 te Aldeboarn.

Agenda
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen algemene ledenvergadering 3 april 2015 
4. Jaarverslag (secretaris)
5. Financieel Jaarverslag (penningmeester) 
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Benoeming nieuw lid van de Kascontrolecommissie 
8. Vaststellen contributie 
9. Bestuursverkiezing. (Aftredend en herkiesbaar Janke Steenbeek*)
10. Evaluatie Fokdag 2015 en bespreking Fokdag 2016 
11. Winteractiviteiten 
12. Wat verder ter tafel komt 
13. Rondvraag 
14. Sluiting
*Janke Steenbeek is afredend maar heeft te kennen gegeven dat zij nog een 
periode van vooralsnog één jaar zitting wil houden in het bestuur. Andere 
kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de 
voorzitter Bart Aerts (bart@itfryskegreidhynder.nl; tel. 0512 461007)

Na afloop van de vergadering zullen er een aantal oude (zwart-wit) 
films vertoond worden van het Friese paard met oude beelden van 
keuringen en andere evenementen uit het (verre) verleden. Leuk om te 
zien hoe het vroeger ook al weer ging en ongetwijfeld aanleiding om 
herinneringen op te halen! 
Wij hopen u en uw huisgenoten op de algemene ledenvergadering te 
mogen begroeten.
Namens het bestuur, Bart Aerts, voorzitter
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Op 3 april 2015 tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben we 
afscheid genomen van Barbara van Slooten. De grote drive om het 
hele Fokdag gebeuren. Omdat zij helaas hierbij zelf niet aanwezig 
kon zijn heeft de voorzitter Bart Aerts haar op een later tijdstip “Het 
Greidhynderspeldje” opgespeld. Haar plaats wordt overgenomen door 
Sandra de Groot die tevens de functie van secretaris invult.

De bestuurssamenstelling van onze vereniging is eind 2015 als volgt:
Bart Aerts   Voorzitter
Sandra de Groot  Secretaris
Evelien Sissingh  Penningmeester
Janke van Steenbeek  Algemeen Adjunct
Sjoerd Veenstra  Lid
Erik Veenstra   Lid

Aan het eind van 2015 had onze vereniging 220 leden. 

Ook in 2015 werden weer diverse winteractiviteiten georganiseerd:
•	 Zaterdag	31	januari	2015	dressuurclinic	van	Hergen	van	Hall;
•	 Januari	Discussieavond.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 3 april 2015 in Hotel 
Cafe  It Fryske Hynder te Aldeboarn. Deze vergadering is heel goed 
bezocht. Het boeiende reisverslag van The Caravan van Anne Okkema 
heeft daar ongetwijfeld toe bijgedragen.

Dit jaar organiseerde fokvereniging It Fryske Greidhynder haar 64e 
Fokdag.  Op vrijdag 24  en zaterdag 25 juli.
Er zijn in het jaar 2015 circa 40 paarden minder ter keuring aangeboden 
dan het jaar ervoor. Het verschil zit hem met name bij de veulens( -20) 
en de graadverhoging (-10). Ook was er geen rubriek Kroonmerries.   

Jaarverslag over 2015 van fokvereniging 
“ It Fryske Greidhynder” 
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De Rubriek 3-jarige was daarentegen goed bezet. In totaal mochten we 
122 paarden verwelkomen op het terrein van het FCD.

Nieuw in het jaar 2015 tijdens de fokdag was dat Niet-leden met 
Friese paarden mochten deelnemen aan de rubriek: B- dressuur 
ongeregistreerd. Voor eigen leden valt de deze rubriek onder de 
contributie. Niet leden betaald hiervoor € 10,- per proef.

De resultaten waren weer zoals bij een fokvereniging als It Fryske 
Greidhynder verwacht mag worden: Iets meer dan 42% is ster 
geworden. Sterpercentage bij de rubriek voor graadverhoging benaderde 
een fantastische 40%.
De weergoden waren met ons. Helaas barste de voorspelde regen tijdens 
de strijd om de Zilveren Zweep los.  In de stromende regen en zeg maar 
gerust zware storm werd de Zilveren Zweep uitgereikt aan Jolanda 
Schreurder met Douwe fan R.

Algemeen Kampioen 2015 Zytske ut de Grachten (v. Andries 415) 
eigenaar Dhr. J.M.L. Glas te Goutum en Reserve kampioen 2015 Sanne 
T.T. ( V. Alwin 469) eigenaar J.J. v.d. Meulen te Broek-Noord.

De overige Kampioenen waren:
Veulens:
Kampioen: Wilma van de Lits (v. Thorben 466) Fokker/eig A. 
Minkema, Rottevalle

Enters en Twenters:
Kampioen: Sanne T.T. (v. Alwin 469) J.J. vd.Meulen,Broek-Noord
Reserve: Verona fan ‘Sweltjes State (v. Epke 474) Stal Chardon, Jorwert

3-jarige merries:
Kampioen: Marije Helena L. (v. Dries 421) Fokker/eig J.C. Lenis 
Bontebok
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4 t/m 6 jarige merries
Kampioen: Iris Maartje (v. Norert 444) F.G. Veldstra, Joure

7 jaar en oudere merries
Kampioen: Zytske ut de Grachten (v. Andries 415) J.M.L. Glas, 
Goutum
Reserve: Annemieke S.R. ( Onne 376) Fok/eig. Sj. Ruiter, Nij Beets

Successen Leden van It Fryske Greidhynder Februari 2015 Finale 
KFPS indoorcompetitie:

Mennen: 
Kampioen Klasse B Sjoerd Veenstra met Butermar’s Wobbigje (Beart 
411)
Kampioen Klasse Z Udo de Haan met Christiaan PJ (Andries 415)
Kampioen Klasse ZZ Nienke Schrale met Mike (Tetse 394)

Udo de Haan behaalde in de competitie het hoogst aantal punten en 
kreeg uit handen van Dick Reiding “De Tinnen Menner” overhandigd.

Dressuur:
Prijzen gingen naar:
Klasse B Nardie Papjes met Fokke van Autofarm( Andries 415)
Klasse ZZ zwaar Sarina Mayr met Zytske fan de Grachten - eigenaar 
Jos Glas
Prix St Georges Ingeborg Klooster met Lex Oet Oale Kloosterveen – 
eigenaren Gerda en Roel Oldenburger.

Kampioen Klasse Z2 Thea Dijstra met Abe fan Bangazathe (Brandus 
354) – eigenaar Dick Reiding

De Beschikbaar gestelde prijzen (2x Zilveren Zweep) door Stoeterij 
Bommelsteijn gingen naar Harwina Holwerda en Chaline Hensen
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Op de Centrale Keuring zijn de volgende merries Model verklaard 
welke gefokt en/of in eigendom zijn van leden van It Fryske 
Greidhynder:
•	 Ally	oet	Oale	Kloosterveen	van	R.	en	G.	Oldenburger;
•	 Amerins	S	gefokt	door	mevrouw	Steenbeek-Douma.

In 2015 zijn weer enkele hengsten goedgekeurd welke zijn gefokt door 
en/of in eigendom van leden van It Fryske Greidhynder. Het betreft de 
hengsten: 
•	 Walt	487,	in	eigendom	bij	S.	Minkema	en	J.	Schreuder	te		 	
	 Frieschepalen;
•	 Eise	489,	in	eigendom	bij	Stal	Chardon	te	Jorwert;
•	 Nane	492,	gefokt	door	Tj.	Jongsma	te	Boornbergum	en	in	
eigendom bij G.A. Bouma te Aldeboarn.

De traditionele feestavond werd dit jaar wat anders aangepakt. In plaats 
van een toneelvoorstelling of cabaret werd een warm- en koudbuffet 
georganiseerd met een stukje muziek afgewisseld met enkele shows met 
Friese paarden. Onze gastheer Dhr. Van der Meulen had zijn prachtige 
accommodatie Stoeterij Bommelsteyn te Joure aan de vereniging 
beschikbaar gesteld. Tijdens deze avond werden de kampioensprijzen 
uitgereikt. Met Sj. Ruiter te Nij Beets als “Fokker van het jaar”

Onze leden worden van diverse activiteiten op de hoogte gehouden door 
3 keer per jaar een uitgave van  ”Op Tal” die samengesteld wordt door 
het bestuur en de redactie bestaande uit Helga Flapper, Janke Steenbeek 
en Marga de Wolff. Margje Timmerman verzorgt de opmaak.

In 2015 is ook de website vernieuwd. Al met al heeft dat lang geduurd 
en het vergde veel tijd en aanpassingen. Het resultaat mag er echter zijn, 
de website ziet er weer fris en modern uit!
Sandra de Groot, Secretaris, 

Siegerswoude, 3 maart 2015 
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Organisatie 
Exploitatie rekening 2015 

en begroting 2016
begroting 2015 exploitatie 2015 begroting 2016 

(voorstel)
Inkomsten:

Contributie € 9.000,00 € 9.455,20 € 9.500,00 

Fokdag € 5.000,00 € 5.409,74 € 5.500,00 

Dressuur € 2.600,00 € 2.590,00 € 2.600,00 

Feestavond € 0,00 € 440,00 € 0,00 

Op Tal € 500,00 € 9,00 € 0,00 

Cursus /excursie e.d. € 200,00 € 150,00 € 200,00 

Diversen € 200,00 € 154,26 € 200,00 

€ 17.500,00 € 18.208,20 € 18.000,00 

Uitgaven:

Fokdag € 9.000,00 € 9.939,35 € 9.000,00 

Dressuur € 2.000,00 € 3.379,46 € 3.000,00 

Verenigingskosten € 700,00 € 1.794,71 € 1.500,00 

Feestavond € 1.500,00 € 1.912,24 € 1.500,00 

Op Tal € 1.300,00 € 1.608,02 € 1.600,00 

Cursus /excursie e.d. € 800,00 € 535,96 € 600,00 

Diversen € 500,00 € 622,50 € 600,00 

Saldo € 1.700,00 -€ 1.584,04 € 200,00 

€ 17.500,00 € 18.208,20 € 18.000,00 
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Organisatie
Balans   5 maart 2016

Activa Passiva

Totaal saldo € 17.126,98 Eigen vermogen € 17.126,98 
 Kas € 4.560,67 Voorziening 

dubieuze  debi-
teuren

€ 1.610,00 

 Rek courant € 12.290,07 Crediteuren € 0,00 
 Spaarrekening € 276,24 

Debiteuren € 1.610,00 
Contributie € 200,00 
Fokdagsponsors € 1.330,00 
Advertenties fokdag   
boekje

€ 0,00 

Advertenties OpTal € 80,00 
Dressuur competitie € 0,00 
Anders € 0,00 

 
€ 18.736,98 € 18.736,98 

De uitgaven van de fokdag zijn hoger uitgevallen omdat we shirts gekocht hebben 
voor alle hulp bij de fokdag. Dit is eenmalig.   
Er is inmiddels € 3921,67 uit de kas op de rekening gestort.   
Er zijn bijna geen inkomsten meer bij de Optal omdat de sponsoring gekoppeld is aan 
de fokdag.   
De verenigingskosten zijn erg hoog door de nieuwe website en de hogere bankkosten. 
De kosten van de Optal zijn hoger doordat er meer pagina’s inzitten i.v.m. meer 
sponsors.
Voor de feestavond zijn geen inkomsten begroot. Dit jaar is de entree gratis i.v.m. een 
jubileumjaar.
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It Fryske Greidhynder feliciteert 
de fokkers/eigenaren van:

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

•	 Jorbert fan ‘e Sûderleane Maurits 437 x Jasper 366
•	 Marten fan Starking   Dries 421 x  Abe 346
•	 Menno fan Oostenburg Norbert 444 x Beart 411
•	 Merwert Esther H.  Reinder 452 x Jasper 366
•	 Mees van Rijnwoude  Tymon 456 x Dries 421
•	 Quirein van ‘t Glinde peerd Dries 421 x  Maurus 441
•	 Quiten fan Bangazathe Thorben 466 x Brandus 345
•	 Sjimmie fan de Kadyk  Thorben 466 x Erik 351
•	 Rudmer fan Oostenburg Tsjalle 454 x Fridse 423
•	 Rykman J.A.   Wimer 461 x Haitse 425
•	 Ronaldo D.   Alwin 469 x  Olof 315
•	 Romke van Bielefeld  Alwin 469 x Adel 357
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Succes op de Hengstenkeuring 
2016

Fokkers/eigenaren gefeliciteerd!

Walt 487     Nane 492

Over Nane 492 meer in dit nummer van Op Tal. 
In de volgende editie wordt aandacht besteed aan Walt 487.
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Hengsten die meerdere kandidaten leveren accentueren daarmee hun 
fokwaarde.Dit	jaar	zijn	dat	Norbert	(5);	Thorben	(4);	Alwin	(4);	
Tsjalle (3). Bij de moedersvaders is het de lijn Olof (2), Jasper (3) en 
Beart (4) die veel indruk maakt. Het belang van deze laatst genoemden  
is het fokzeker zijn voor ruimte in de stap, wat bij het Jochem bloed 
minder fokvast is.  “Kwaliteit wint de strijd”, het devies van Wiepke 
van der Lageweg,  gaat ook voor het KFPS op. Zeker nu nog meer de 
weg richting sport wordt gekozen. Dat is een nog  lange weg. Iedere 
hengst bij vd Lageweg presteert zelf op het hoogste nivo en dat doen 
ook de broers of zusters van die hengst en zijn voorouders in meerdere 
generaties.  Op de weg richting sport moeten ingrijpende beslissingen 
vallen. Maar de eerste stap is hengsten van sterk verervende vaders uit 
merrielijnen die drie/vier generaties fokzeker zijn voor modern type en 
sportaanleg. De hiervoor genoemde vaders en moedersvaders spelen 
daarin vast een rol. 
Prioriteit moet hebben:
1.	een	stabieler	kniegewricht;	2.	het	niet	enkel	“groot	draven”,	maar	
het kunnen schakelen van ponydraf naar ruim en 3: de vanaf 1980 veel 
ruimer geworden stap, moet  meer vlijtig, minder duwend en slepend 
worden. Anky van Grunsven noemt dat een stap met  muzikale beat.

Geconsolideerde merrielijnen:
Het ideaal voor de toekomst moet zijn: moderne hengsten uit sterk 
verervende sport vaders, met moeders en moederlijnen met 1e premie 
stermerries die fokzeker zijn voor exterieur en beweging. Er moet in 
drie generaties fokzekerheid zijn voor het moderne. Dat betekent dat 
meer klassieke hengsten als Tsjalling, Hearke, Oege, Gerlof, Ygram 
opschuiven naar de derde en vierde generatie op de stamboom. 
Consolideren lukt niet als na een moderne hengst weer een klassiek type 
wordt gebruikt (Zie verder bij hengsten die interessant zijn gefokt).

KFPS kiest hengstenjaargang 2016
meer sportgericht fokken?
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De jaargang 2016.
Wat voorheen de derde bezichtiging was verlegt zich naar Ermelo. Het 
sympathieke daaraan is dat eigenaren niet ten aan schouwe van 5000 
mensen, maar in besloten kring hun verlies kunnen verwerken. Vanaf nu 
is vooral de sportaanleg doorslaggevend.
De jaargang naar aantal vaders en moedersvaders per lijn:

Hengstenlijnen:
                         Vader                 Moedersvader   
Ritske                  0                                4
Gerke                   1                                1
Ygram                  2                                0
Hearke                 5                               14
Jochem                12                               6
Wessel                  8                                2

Vanwege het fokideaal “een modern Fries paard” is de Jochem lijn al veel 
jaren topleverancier. De vaders van de jonge hengsten zijn hier: Norbert 
met vijf, Tsjalle met drie, en Reinder, Wimer, Tymon en Maurus ieder  
met een. Norbert en Tsjalle onderstrepen hun belangrijkheid op basis 
van vorig(e) jaren. Als vaderdieren zijn ze daardoor binnen het ras meer 
fokzeker. Norbert levert lang gelijnde en mooie paarden die ruim en van 
de vloer draven. Dat groot draven maakt het dan weer lastig om soepel 
in galop aan te springen.
De kampioen, het ideaal van 2016 Tsjalle is kort van boven, maar staat 
en gaat, vooral in draf, over veel grond, met een aantredend achterbeen. 
Vanaf het begin is bij het Friese paard het afwisselen van lang en kort 
de basis van succes. Dochters van paarden met lengte in het middenstuk 
(Wessel, Felle, Beart, Norbert enz.) hebben behoefte aan hengsten 
die meer kort van boven zijn. Andersom vragen merries die beknopt 
zijn om lang gelijnde partners. De drie zonen van Tsjalle zijn correct 
en luxe van type, ze toonden zich in beweging best en sprankelend. 
De moederlijnen hebben veel moois, maar konden nog iets meer 
geconsolideerd zijn. 
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De twee zonen van Wimer maakten veel indruk qua inzet, waarbij de 
niet aan gekeurde hengst fraai kon rijzen in de schoft. De Reinder en 
Tymon hebben relatief (binnen het ras) betere moederlijnen. De zes 
jarige Maurus zoon mocht, zowel in vader- als moederlijn, wat meer 
positieve bagage hebben.

Twee hengsten uit de Wessel lijn, Thorben en Alwin, doen ieder mee 
met vier kandidaten. Dat geeft ons waardevol inzicht in de vererving 
van hun sportaanleg. Bepaald indrukwekkend is dat Thorben, uit relatief 
weinig dekkingen (60), in een jaar twintig afstammelingen leverde voor 
de ABFP. De vier zonen van Thorben, uit relatief goede moederlijnen, 
toonden zich hard, ook in het beenwerk en stapten uitstekend. Die stap 
is zo belangrijk voor de dressuur! De zonen van Alwin waren modern  
grootramig  en komen uit relatief betere moeders- en moederlijnen. 
Drie van de vier hebben veel maat en mogen deze zomer nog wat 
sterker worden qua kracht in de achterhand.

In de Hearke lijn kon Beart kansen verzilveren, maar Haitse en Jisse 
niet. Ook Dries en zijn zoon Uldrik hebben, uit veel dekkingen, te 
weinig resultaat geboekt. Een kans op eerherstel bieden een zoon van 
Dries en twee, qua exterieur en afstamming, fraaie zonen van Uldrik. 
Vooral de Uldrik X Ielke is fraai hoog benig en hard.
Van Tjalbert nemen twee zonen deel aan het vervolgtraject. Het zijn 
royale modellen, die ruim stappen, maar in draf nog wat soepeler en 
met aanleg voor verzameling kunnen draven. De Dries komt uit de 
superieure fan Fjildsicht lijn, maar heeft in Maurus een moedersvader 
die beter mocht vererven.

In de Ygram lijn heeft Maurits twee zonen die imponeerden op de 
hengstenkeuring. Eise liep op een derde plek en Markus behaalde het 
reserve- kampioenschap bij de jonge hengsten.
Maurits zelf deed mee  in de kampioensring. De hengst verdient op 
basis van zijn breed positieve vererving zonen.  
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En er is een kans want er werden twee zonen aangewezen.
Een uit een Jasper moeder en een uit de preferente lijn “Fan’t Wegje”.  
Beide hengsten lieten  een positieve indruk na.

Uit de Gerke lijn krijgt, haast gewoontegetrouw, een hengst de kans 
want het blijft zoeken naar relatief vrijer bloed. Het is een, ietwat tere 
maar, luxe zoon van Fabe. Alke kon nog niet overtuigen met zijn nafok.

De Ritske lijn kreeg vorig jaar uitbreiding met twee zonen van Gjalt. 
Dit jaar zijn er geen kandidaten. Toch blijft de hoop levend dat Bene 
met zijn prachtige moederlijn, of Gerben met zijn indrukwekkende 
hengstuitdrukking en souplesse in beweging zonen gaan leveren.

Interessant gefokt zijn:
Cat.	97:	Maurits	X	uit	preferente	moederlijn:	Olof,	Jurjen,	Jochem;	stam	43
Cat.	108:	Norbert	X	Jasper	X	Oege	X	Naen;	stam	70.	Moeder	heeft	twee	
kroondochters.
Cat.	156:	Thorben	X	Brandus	X	Anton;	moeder	is	kroon-sport	en	MM:	
Model,Sp, P, Prest.
Cat. 180: Tsjalle X Beart X Remmelt, x Naen. Uit de lijn van Folkertsma, 
Pingjum.
Cat.	199:	Uldrik	X	Ielke	X	Jurjen	X	Tamme.	De	“fan	Fjildsicht”merrielijn;
stam 70.
Cat. 251:  Alwin X Beart X Nykle X Ritske. Vier moderne hengsten! Top lijn 
stam 49. De moeder kreeg uit zes, vijf eerste premieveulens.

We wensen alle eigenaren geluk met het behaalde resultaat en wachten 
in spanning af wat er in het vervolgtraject gebeurt. Gemiddeld blijven er 
in een jaargang vijf hengsten over.

D.G.WIERSMA, Leeuwarden. 



Hoofdstraat 39 - 9244 CL Beetsterzwaag 
Telefoon: 0512 382224  - www.kotaradja.nl
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Nabespreking Hengstenkeuring 2016
Zoals bijna traditiegetrouw hebben we vrijdag 22 januari jl weer onze 
nabespreking gehad van de Hengstenkeuring 2016. 
Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we terug kunnen kijken op een 
geweldig mooie en schitterende Hengstenkeuring, die stond voor een 
zeer	enthousiaste	sfeer;	kortom	1	groot	paardenfeest!	

Ook ditmaal zijn we als fokvereniging weer gastvrij ontvangen in de 
kantine van Henswoude van de fam Bouma te Aldeboarn. Er waren 
zo’n 25 personen aanwezig.  Zo rond de klok van acht uur zijn we, 
naar een welkomswoordje van ondergetekende, begonnen met de 
avond. Natuurlijk hadden we voor deze avond weer onze directeur 
stamboekzaken, Ids Hellinga uitgenodigd. 

Dhr Hellinga had voor iedereen kopieën gemaakt welke het voor ons 
zo makkelijk maakte om alle hengsten mee door te nemen. Zo werden 
alle hengsten helder en duidelijk besproken. Natuurlijk gaf dit ook een 
mooie gelegenheid om hierover in discussie te gaan. 

Ook werd uitgelegd de manier van keuren en in welke 
bezichtigingsronde waar op gelet wordt.  Vanaf 1e ronde te Drachten 
kun	je	zeggen	dat	alleen	naar	het	paard	wordt	gekeken	;	zowel	exterieur	
en beweging. Voor deelname aan de 2e ronde te Leeuwarden moeten 
betreffende hengsten zowel op röntgen als op sperma zijn goedgekeurd. 
Mede tijdens 2e en 3e ronde wordt er natuurlijk ook naar afstamming 
gekeken;	we	hebben	het	hier	natuurlijk	over	hengsten	welke	mogelijk	
voor nazaten gaan zorgen. 

Gaandeweg de avond ontstond er hier en daar een leuke discussie over 
een aantal hengsten. Natuurlijk is het ook mooi dat er ook een aantal 
hengsten geselecteerd zijn van leden van It Fryske Greidhynder. 



Udo de Haan & Daniëlla Smit

Beetsterweg 18, Beetsterzwaag

Tel 06 29 171 777

www.staloudbeets.nl

IBOP          Africhting          Sport
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Dit zijn oa bijvoorbeeld  de hengsten van fokker/eigenaar Fam A. 
Hoek te Drachtstercompagnie, fam A. Okkema te Siegerswoude, mevr 
M. van der Meulen te De Wilgen, fam J.J. van der Meulen te Broek 
bij Joure,  fam G.A. Bouma te Aldeboarn en fam Reiding te Terzoal. 
Laatst genoemde leek, na het bespreken van zijn hengst, hier behoorlijk 
van	onder	de	indruk;	hij	werd	en	was	er	op	een	gegeven	moment	
helemaal stil van…………. Nee, het bleek toch een andere oorzaak te 
hebben…….       
                                                                                                  
Zo rond een uur of 11 wordt het discussie-deel  afgesloten en wordt Ids 
Hellinga hartelijk bedankt voor zijn uitleg en inbreng. Hierna werd er 
nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. 

Als laatste  wil ik  nog graag even van de gelegenheid gebruik maken 
om ook fam Bouma te bedanken voor hun gastvrijheid. 
Rest mij, voor komend seizoen, een ieder alle goeds en veel geluk tot te 
wensen!     

Sjoerd Veenstra                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 





www.henswoude.nl

Frozen
semen 
available!

Wylster 463
(Rindert 406 x Rypke 321)

Wimer 461
(Hinne 427  x Heinse 354)

NIEUWHaike 482 
(Arjen 417 x Lute 304)

fo
to

’s
: K

ar
in

 S
ev

in
k 

Dekstation en Export Stal ‘Henswoude’ Prikwei 15  I  8495 NG - Aldeboarn/Oldeboorn

Henswoude: +31 (0)566 631364  I  Germ Aise Mobiel: +31 (0)6 51003902  I  Henswoude Mobiel: +31 (0)6 22372144

Fax: +31 (0)566 631499  I  E-mail: info@henswoude.nl

sport
sport

Worlwide 
export

foto: Zeelen and D
am

hof photography 

Sales and

export of high 

quality Friesian 

horses...



34 Op Tal   maart 2016

Overig
Fokker van het jaar: 

Sjoerd Ruiter
Op een regenachtige donderdagavond zijn we op bezoek bij de Fokker 
van het jaar 2015.  Bij binnenkomst komt de geur van eigen gemaakte 
appeltaart en de warmte van de houtkachel ons tegemoet. Na een paar 
koppen thee begint Sjoerd over zijn passie te vertellen.

Hoe het allemaal begon….
De basis van de fokkerij van stal SR is gelegd door Sjoerd zijn vader Jap-
pie Ruiter. In 1999 werd Yasmijn R (Teunis x Meindert) gekocht van 
Sjoerd zijn vader toen ze drie weken oud was. Yasmijn R haar moeder 
was Elsje uit de stam van wijlen Foeke van der Velde. 
Yasmijn R heeft als enter een ongeluk gehad, door dit ongeluk waren de 
strekpezen in haar achterbeen kapot. Sjoerd stond toen voor de keuze om 
haar of in te laten slapen of te behandelen, want het zag er niet goed uit. 
De dierenarts gaf haar 50% kans om te herstellen.  Sjoerd koos ervoor 
om haar te behandelen en hierdoor 
heeft Yasmijn R, 1 maand op de di-
erenkliniek in Wolvega gestaan. 
Dit	was	echter	niet	 voor	niks;	Yas-
mijn R werd namelijk als 3-jarige 
vlot ster op de fokdag in Drachten. 

Yasmijn R werd preferent op haar 1e 
vier nakomelingen en is nu drachtig 
van haar 12e veulen van de hengst 
Haike 482.
Haar 1e hengstveulen is de het voor 
het centraal onderzoek aangewezen 
hengst Jorn SR ( Sape x Teunis). 
Jorn SR zijn volle broer, Meint SR, 
werd ook aangewezen voor het cen-
traal onderzoek.
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Overig
Verder bracht Yasmijn R de volgende nakomelingen:

2003 Jorn SR  Sape 381  Veulenboek + Ster
2004 Meint SR Sape 381  Veulenboek + Ster
2005 Sterre SR Doaitsen 420  Stamboek + Ster
2006 Tinka SR Folkert 353  Stamboek + Kroon + Sport
2007 Ypie SR  Doaitsen 420  Stamboek + Ster
2008 Annemieke SR Onne 376  Stamboek + Kroon + Sport
2009 Fenne SR Loadewijk 431  Stamboek + Ster
2010 Hiske Mirre SR Maurus 441  Veulenboek merrie
2011 Kyra SR  Norbert 444  Veulenboek merrie
2012 Nozem SR Folkert 353  Veulenboek hengst
2014 Vajen SR Thorben 466  Veulenboek merrie

Nozem SR wordt straks in maart aangeboden voor de herkansing en als 
hij daar het Ster predicaat haalt is Yasmijn R dubbel preferent. 

We zullen een paar nakomelingen van Yasmijn R verder toelichten te 
beginnen met Annemieke SR.

Annemieke SR is afgelopen jaar zelf door Sjoerd klaargemaakt voor de 
fokdag van It Greidhynder en kreeg daar een 1e premie dit leverde haar 
de uitnodiging voor de Centrale Keuring op en werd hier Kroon verk-
laard. Annemieke SR werd door Evelien Duin onder het zadel uitge-
bracht in de klasse M1 dressuur en Udo de Haan heeft haar naar het 
sportpredicaat gemend. Ook heeft ze een IBOP van 77 punten gehaald 
met Jolanda Schreuder in het zadel.

Annemieke SR heeft 3 veulens gehad. Haar 1e veulen was Narsingh 
SR (Thorben 466) en haalde een 1e premie. Narsingh SR is in tussen 
verkocht. Annemiek SR haar 2e veulen Veerle SR (Thorben 466) staat 
nog in Nij Beets en ook haar half broer Yurre SR (Tsjalle 454) woont nog 
op de Janssen Stichting. Annemieke SR was dit jaar drachtig maar ver-
loor waarschijnlijk door alle drukte van de keuring en haar sportprestaties 
haar veulen en is nu gust. 
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Hierdoor kan ze dit jaar wel weer opnieuw worden klaargemaakt voor 
de fokdag om zo een gooi te doen naar het Modelschap. Sjoerd wil de 
merries liever niet bewust gust houden om ze klaar te maken voor een 
keuring.

Sjoerd met Kyra SR (Norbert 444 x Teunis 332)
 Kyra SR werd in 2012 als enter kampioen op de keuring in Denemarken.

Ook is Ypie SR (Doaitsen 420 x Teunis 332) nog in Nij Beets en zij is 
drachtig van Alwin 469. Vorig jaar bracht ze een merrieveulen van Alwin 
469 en deze is nog in eigen bezit. 
Naast de nakomelingen uit Yasmijn R staan er ook nog een paar merries 
uit andere moeders.

De 5 jarige stermerrie Jildou SR (Fabe 348 x Olrik 383) is drachtig van 
Pier en verwacht dit jaar haar 1e veulen. 
Dan is er nog Dagmar SR, met Dagmar SR (Maurus x Abe346) heeft 
Sjoerd pech gehad, haar 1e veulen overleed helaas op onze fokdag door 
een combinatie van hitte en stress en haar 2e veulen lag als enter dood op 
“de polderdyk”. Binnenkort verwacht zij een veulen van Tsjalle 454.
Ook is Lotte (Abe 346 x Remmelt 323) de moeder van Dagmar SR nog 
in Sjoerd zijn bezit, zij is dit jaar gust.
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Al met al staan er zo’n 17 paarden groot en 
klein aan de Janssen Stichting te Nij Beets.

Sjoerd doet zelf de paarden naast zijn wis-
selende diensten als verkeersleider bij Qbuzz 
in Drachten. Zijn dochter Mirjam is een fa-
natieke amazone en rijdt nu bij de pony’s 
in de klasse L2 en maakt straks tijdens het 
outdoor seizoen de overstap naar de klasse 
M1 en rijdt af en toe op Annemieke SR. 
Sjoerd zijn jongste dochter Esther heeft wel 
gereden maar is nu vooral fanatiek aan het 
dansen en zingen. Zoon Jorn is vooral bij de 
boer te vinden en helpt daar met de dage- 
lijkse werkzaamheden.

We vroegen Sjoerd of hij ook nog wat kwijt wil 
in	deze	Op	tal;	hij	vindt	het	 jammer	dat	er	zo	weinig	paarden	worden	
aangeboden op onze fokdag. Sjoerd gaat ieder jaar wel met een aantal 
paarden naar de keuring. Nadat we de paarden even hebben geteld, zijn 
we tot de conclusie gekomen dat er zeker 7 paarden van StalSR naar de 
fokdag zouden kunnen.

Onze laatste vraag aan Sjoerd was wat zijn idealen zijn qua fokkerij en 
daar antwoorde hij dit op: “een dekhengst en een modelmerrie fokken”. 
Wat hij ook belangrijk vindt is dat een Fries vooral een gebruikspaard 
moet blijven, waar je ook rustig weer kunt opstappen als je niet iedere dag 
tijd hebt om er mee te kunnen werken.

Wij willen Sjoerd bedanken voor de gastvrijheid en wensen hem veel 
geluk en succes met de paarden. 
We denken dat hij al een heel eind in de goede richting is om zijn idealen 
te behalen. 

Annemieke SR op de CK 2015
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Menclinic It Fryske Greidhynder
Er zal ook weer een menclinic georganiseerd worden. Dit zal worden 
verzorgd door de bekende rijder/menner Udo de Haan. 
Udo de Haan is gevestigd in een van de mooiste accommodaties van 
Friesland, nl. Stoeterij “Het Swarte  Paert” te Hemrik.  Udo heeft 
inmiddels een grote naam opgebouwd, welke ook bekend is op en 
van	de	concoursvelden.	Ook		is	Udo	de	Haan	een	zeer	goede	menner;	
afgelopen	februari	heeft	hij	weer	de	Tinnen	Menner	gewonnen;	
een prijs welke beschikbaar wordt gesteld voor diegene met de 
hoogst totaal behaalde score  tijdens de Mennen Indoor Competitie 
Kampioenschappen KFPS. 

Indeling zal zijn, afhankelijk van aantal deelnemers:
- 19.00 uur 3 combinaties
- 19.45 uur  pauze 
- 20.00 uur clinic
- 20.30 uur 3 combinaties
- 21.15 uur 3 combinaties
Kortom een mooie gelegenheid voor diegene die wil mennen onder 
deskundige leiding van Udo. Een mooie manier om samen met je eigen 
paard weer eens de puntjes op de i te zetten, of gewoon eens even een 
deskundig licht over jou als combinatie te kunnen laten schijnen en je 
zo	enige	tips	mee	te	kunnen	geven;	kortom	een	mooie	gelegenheid	om	
actief bezig te zijn. Heb je geen paard maar wil je wel komen om te 
kijken als toeschouwer, geen probleem, ook dan nodigen we je graag uit.
Wees op tijd want VOL = VOL!!

Betreft :  activiteit Mennen
Datum :  vrijdag 8 april 2016 aanvang ca 18.30u, start 19.00u
Locatie:  Stoeterij “Het Swarte Paerd” Binnenwei te Hemrik
Eisen deelname:  eigen paard + tuig meenemen (menwagens zijn  
      aanwezig) en cap
Kosten :  max 20,- per persoon  (afhankelijk van aantal deelnemers)
Opgeven : opgeven kan via  lm.vd.meer@hetnet.nl  Let op; vol = vol!
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Optimaal trainen met de hartslagmeter; de do’s en don’ t’s  
 
De hartslagmeter is momenteel een 'hot-item' binnen de paardensport en ruiters/ trainers 
worden er zich gelukkig steeds meer bewust van dat de frequentie en intensiteit van trainen 
sterk bepalend zijn voor de prestaties én het welzijn van het paard. 

 
Optimaal trainen houdt in dat je als 
ruiter bewuster gaat trainen en dus 
niet harder of vaker. Eén van de 
belangrijkste punten om te weten is 
dat je paard verbeterd door de 
hersteldag(en) na een intensieve 
training en dus niet door die training 
zelf. 
En beter worden dat is natuurlijk wat 
we willen….!  
De hartslagmeter kan de ruiter helpen 

bewuster te trainen door de hartslag te volgen tijdens de inspanning. Gedurende een 
intensieve training wordt de hartslag verhoogd tot een bepaald aantal slagen per minuut, 
gemiddeld 150 bpm (beats per minute). Dit noemen we een trainingsprikkel en deze prikkel 
dient niet langer te duren dan ongeveer 2 minuten in totaal per training (dat is dus erg 
kort….!). Op de hersteldagen moet het paard juist op een lage hartslag blijven bewegen 
zodat spieren de tijd krijgen om aan te passen en te regenereren (herstellen en vernieuwen 
van de cellen). Afhankelijk van trainingsprikkel, geef je het paard 1 tot 2 dagen de tijd om te 
herstellen door hem licht te laten bewegen. 
Dit kan dus een arbeid zijn met lage 
intensiteit, maar zeker bij jonge paarden 
doet een vrije dag in de wei waar ze wel 
lekker kunnen bewegen wonderen voor het 
herstel (lichamelijk én geestelijk).  
Spieren hebben de eigenschap om na een 
prikkel zich dusdanig aan te passen dat ze 
het gevraagde werk de volgende keer 
makkelijker aan kunnen. Dit noemen we 
supercompensatie en is het basisprincipe 
van trainen.  
 
In de praktijk worden veel paarden te vaak en te zwaar getraind, hiermee boekt de ruiter 
juist achteruitgang i.p.v. vooruitgang. Het paardenlichaam raakt namelijk vermoeid door 
gebrek aan herstelmomenten en zit in een constante verzuring van de spieren. Er treedt dan 
ook onherstelbare spierschade op. Het paard zal hierdoor minder coördineren en eerder 
geblesseerd raken. Grootste gevolg is misschien nog wel dat het paard het werk minder leuk 
zal gaan vinden en in veel gevallen zien we dan ook verzet bij een paard. Dit verzet kan zich 
uiten in bokken en steigeren, maar ook verminderde werklust en geen voorwaartse drang is 
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een signaal van oververmoeidheid en verzuring. Dit laatste zal bij het Friese paard eerder 
voorkomen en wordt vaak omschreven als flegmatiek of lui. 
Kortom: te vaak en te intensief geeft minder prestaties door roofbouw op de spieren én een 
verminderd welzijn voor het paard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trek de vergelijking maar eens naar jezelf na een intensieve sportdag of na een houding 
en/of beweging die je lichaam niet gewend is. Degene die zelf wel eens flink spierpijn heeft 
gehad, kan begrijpen dat de dag erna niet dezelfde zware inspanning gevraagd kan worden. 
Fysiek levert het namelijk schade op en mentaal gezien vraagt het bijna het onmogelijke. 
 
Hippiek biedt de mogelijkheid om je paard een keer te trainen met de hartslagmeter. Het 
geeft je als ruiter inzicht in de normaalwaardes van je paard. Dit houdt in dat je weet hoe het 
met de basisconditie is gesteld.  
Daarnaast kan het paard op bepaalde specifieke onderdelen (bijvoorbeeld oefeningen uit de 
dressuurproef) getraind worden en brengt de hartslagmeter in kaart of de spieren van het 
paard zich reeds aangepast hebben op dat niveau of nog in ontwikkeling zijn. Hier kan 
vervolgens dan met de training rekening mee gehouden worden. 
Tarief: € 45,- voor 3 kwartier tot een uur. Dit is inclusief uitleg hartslagmeter, inzicht in de 
waardes en de bijbehorende grafiek wordt via e-mail toegestuurd. 
 
 
 

Deze grafiek geeft weer 
dat bij het geven van een 
trainingsprikkel op  het 
juiste moment er een 
stijgende lijn zit in de 
training; het paard 
verbeterd.  
Wanneer te snel een 
nieuwe trainingsprikkel 
wordt gegeven, boek je als 
ruiter achteruitgang en 
pleeg je roofbouw op de 
spieren. 

Voor meer informatie: 
www.hippiek.nl 
of neem contact op met 
Martsje Bergsma 
M 06 120 99 870 
E martsje@hippiek.nl  
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Begin vorig jaar was er het hoge woord van heit en mem: jouw merrie 
moet verkocht worden i.v.m. te veel paarden. Ze was niet ster geworden 
op de (her)keuring en ook na een mislukte training voor de IBOP was 
het besluit genomen. Na veel discussie was er dan toch een oplossing, 
met hulp van Udo de Haan en Daniëlla Smit zou ik Berber fan ‘e Wigêri 
(Loadewyk 431*Lute 304) gaan trainen. Ik werkte elke zaterdag bij hen 
op stal en ging veel mee op wedstrijden. Menlessen kreeg ik één keer in 
de 2 weken en ook kon ik vragen om hulp bij onder het zadel. Het men-
nen ging zo goed dat er ingeschreven werd voor een eerste wedstrijd, op 
de fokdag van It Fryske Greidhynder. Hier wonnen we beide proeven in 
de BB en dit smaakte naar meer! Ik ging toch altijd mee op menwedstri-
jden met Udo en de mogelijkheid voor meer wedstrijden was er dan ook 
snel. Zo begonnen we aan de selectiewedstrijden voor de KFPS indoor-
sportcompetitie. 

Mislukt!



Overig

49Op Tal   maart 2016

Er werd 1 keer gewonnen en er was 2 keer een tweede plaats. Hiermee 
waren we geselecteerd voor de finale met een gedeelde 1e plaats, dit 
was al een grote verassing. We waren immers nog maar een half jaar 
bezig, allebei vanaf 0. De finale was op vrijdag 19 februari, Berber was 
al met Udo in Sonnega en zelf was ik wat later door school. Het inrijden 
ging eerst niet helemaal zoals het moest maar later ging het hartstikke 
goed. Toen we de wedstrijdbak inreden ging het mis, de bakrand was 
bekleed met blauw gordijn en daar bovenop stonden plantenbakken. 
Dit is toch wel heel erg spannend! Berber werd erg kijkerig en de proef 
ging ronduit slecht. Helaas zakten we dan ook van plaats 1 naar plaats 
4 maar we zijn weer een ervaring rijker. Het is en blijft toch altijd een 
Wigêri-paard, waar ik trots op ben! 

Berber van der Veer 

Kijk ook eens op de website van It Fryske Greidhynder

http://www.itfryskegreidhynder.nl
 

Of volg ons op Facebook 

Fokvereniging It Fryske Greidhynder 



p u u r  &  h e e r l i j k
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Tel. 06-12814812

info@damkalf.nl 

www.damkalf.nl

Annie van Dam

Iedere zaterdag open van 9.00 tot 15.00 uur. 
Naast kalfsvlees ook volop natuurlijke producten.
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Beste leden It Fryske Greidhynder,

Om de betrokkenheid bij het proces keuring klaarmaken van uw paard 
te vergroten biedt het Fryske Greidhynder de mogelijkheid om met uw 
eigen paard dit traject te volgen.

Onder begeleiding van Sybren Minkema wordt voor ieder paard een 
traject  uiteengezet tot en met de fokdag van It Fryske Greidhynder 
eind juli.  De bedoeling is dat de eigenaren zelf de training en de 
voorbereiding  ter hand nemen. Sybren Minkema zal u hierbij 
begeleiden en waar nodig  adviseren.  

De cursus is met name bedoeld voor stamboek merrien die men nog een 
keer voor graad verhoging wil aanbieden

Dinsdag 12 April Kennismaking en uit een zetting van de cursus
•	 Uitleg wat er allemaal bij komt kijken om uw paard optimaal aan te 

bieden op de keuring. 
•	 Bespreking van de paarden aan de hand van het  lineair scoring 

formulier.
•	 Uit zetten van een stappenplan.

Dinsdag 19 april Beoordelen van de paarden en uiteenzetting van 
traject
•	 Hierbij kijken we naar de  ras, conditie, bouw en beweging. Het 

karakter wordt meegenomen in de beoordeling. Indien een paard 
onvoldoende scoort op een van deze onderdelen wordt niet met dit 
paard het traject ingegaan.

Cursus Keuring klaarmaken
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Dinsdag 3 mei Aanvang training
•	 Het uitzoeken van het juiste training systeem wat het beste bij het 

paard past

Dinsdag 7 juni Evaluatie training
•	 Heeft de training het beoogde effect in  aanloop naar de fokdag.

Dinsdag 19 juli Toiletteren en voorbrengen

Fokdag 29/30 Juli 2016

De kosten bedragen 100 Euro per persoon. 
Dit is inclusief de koffie en/of thee tijdens de lesavonden. 
Tevens wordt uw paard voorgebracht op de keuring door ervaren 
voorbrengers. Deze zullen ook aanwezig zijn op de oefen avond.

Deelnemen zonder paard is  mogelijk. Kosten zonder paard 50 Euro. 

Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij Sybren Minkema.
E Mail: minkema-schreuder@kpnplanet.nl 
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OPROEP JUBILEUM-CABARET

Dit jaar viert It Fryske Greidhynder haar 65e jubileum. 
Traditioneel wordt er op de feestavond in november een 

cabaretvoorstelling verzorgd 
door eigen leden. Elke keer 
een volle zaal en een heel groot 
succes!

Indien het u leuk lijkt om mee 
te doen met het cabaret (voor of 
achter de schermen) dan kunt u 
zich opgeven bij 

Jolanda Schreuder  (schreuder-
minkema@kpnplanet.nl)



✓

✓

✓

✓

VEEVOEDERS
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Bezoek aan Stal “de Boppelannen en 
Hengstenhouderij fam Bosma

Als afsluiting van de activiteiten dit winterseizoen gaan we als voorjaarsactiviteit deze 
dag bij een tweetal “paardenliefhebbers bedrijven” op bezoek.  
Dit zal zijn op zaterdag 30 april as.
Vanaf ca 13.00 uur verzamelen we ons aan de Tillewei 32 te Drogeham. 
Vanaf 13.30 uur beginnen we hier met het eerste deel v/d middag. (graag parkeren 
langs de straat)
We gaan namelijk op bezoek bij Fam Tjeerdsma-Van der Meer te Drogeham.
U wel bekend als DE plaats van Stal “De Boppelannen”. Zij zullen ons e.e.a. vertellen 
over en van hun passie voor het Friese Paard. 

Zij	zijn	actief	op	zowel	het	gebied	van	fokkerij	als	van	sport;	de	vele	mooie	successen	
zijn hier een gevolg  van. Ook zal hier natuurlijk ruimte zijn voor het stellen van 
vragen. Het eerste deel van deze middag zal worden afgesloten met een demonstratie 
van een van de Boppelannen-paarden met de bekende amazone Heleen de Haas.

Zo rond de klok van half 3- 3 uur  nemen we afscheid van Stal “De Boppelanen”, we 
vervolgen onze weg richting Twijzel naar Kollumerzwaag.

Aan de Spoarbuorren Sud 38 te Kollumerzwaag vinden we het bedrijf van de Fam 
Bosma en Fremer de Jager. Hier in de “smuke walden” staat het bedrijf waar oa de 
hengsten  Aan en Reinder staan.
We gaan dus een bezoekje brengen aan Hengstenhouderij Fam Bosma vof.
Ook hier zijn de eigenaren mensen die echt gedreven zijn, passie en emotie liggen in 
hun  omgang met het Friese paard.
Ook hier een gevarieerd programma, we kunnen bijv een kijkje in de keuken krijgen 
over het wel en wee van het winnen/verwerken van het sperma. Uiteraard is hier ook 
ruimte voor het stellen van vragen en/of discussie. En…. Natuurlijk krijgen we de 
hengsten te zien!

Na afloop zullen we hier op het bedrijf, met elkaar een warme maaltijd nuttigen!

Kortom, een zeer gevarieerde middag die je zeker niet mag missen!

Wil je deze middag meedoen, geef je dan snel op, dit kan via lm.vd.meer@hetnet.nl  
maar kan ook telefonisch via  Sjoerd Veenstra  06-518 05 825  Let op, vol=vol!!
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Een middagje “sturen dressuren” met 
Ingeborg Klooster

Vanmiddag, we zijn  20 febr,  hebben we weer een aantal enthousiaste leden van “It 
Fryske	Greidhynder”	bij	ons		over	de	vloer	gehad;	over	de	binnenbakvloer	wel		te	
verstaan. Voor deze winteractiviteit stellen we natuurlijk onze accommodatie graag 
weer beschikbaar. En  als je hebt over winteractiviteit, dan liet het woordje “winter”  
ook wel van zich spreken.  Het was regenachtig en guur weer maar dat mocht de pret 
niet drukken……….

Voor vanmiddag was de Grand-Prix amazone Ingeborg Klooster uitgenodigd om 
deze leden weer wat bij te “schaven”. In tegenstelling tot eerdere keren, kregen de 
deelnemers nu een half uur individueel  les, voor sommigen was dit best redelijk 
intensief. Zo koud als ze waren aan het begin, des te warmer waren ze aan het eind…..
Als eerste was Jenny de Graaf aan de beurt, na een paar minuten losrijden werd 
begonnen met de les.  Warm gekleed ging Ingeborg “de strijd aan”. Je kon een mooie 
duidelijke lijn in opbouw zien.  Het bijzondere aan dit paard was dat ik achteraf 
opmerkte	dat	bij	dit	paard	het	linker	oog	ontbrak;	heel	bijzonder	omdat	er	tijdens	het	
rijden	door	Jenny	niets	van	was	te	merken;	het	moet	wel	een	bijzondere	combinatie	
zijn waarin vertrouwen voorop staat, immers het paard kan maar van 1 kant “de zaak 
waarnemen”. 

Enfin, als tweede volgde Evelien Duin met haar merrie Indre Fan e Boppelanen 
(Stendert x Doaitsen) , een nog jonge merrie die zichtbaar steeds beter en 
ontspannender  begon te lopen. Zowel paard als amazone leken de smaak te pakken 
te krijgen. Op een gegeven moment begon Indre met veel swung te lopen.  Hierna 
kregen we weer een Fan e Boppelanen merrie in de baan.  Dit is de merrie Geely  fan e 
Boppelanen (Arjen x Sape) met amazone Iebelien Nienhuis. Ook gaf deze combinatie 
met Ingeborgs commentaar,  mooie acties, met aan het einde een hele mooie 
uitgestrekte draf over de diagonaal. Een prachtig beeld om na te kijken……..  

Uit Oosterzee kwam Angela Blauw. Zij rijdt met haar paard op L-niveau. Ook hier 
werd na een  ca. kwartiertje losrijden begonnen met het “bijsturen” door Ingeborg. 
Gaandeweg deze les kon je mooi zien dat er ook hier een stijgende lijn in zat. 

Als vijfde kregen we de hengst Merten fan de Greidpleats (Wimer x Olof )  met 
Evelien Duin. Evelien rijdt deze grote hengst nog maar een paar weekjes. Dan is het 
ook prettig om samen met Ingeborg dit even met een goed technisch dressuuroog te 
gaan bekijken. 
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Voor Evelien was het wel even wennen v.w.b het rijden van een jonge net aangereden 
hengst. Voorheen reed zij ook de (dek-) hengsten Sjaard, Marten en Gerryt.

Als	zesde	kwam	in	de	baan	Raiyah	van	Dinther	met	Djokovic	(v.	Douglas);	nu	even	
geen	Fries;	ook	Ingeborg	vond	dit	wel	even	een	prettige	afwisseling.	Een	mooi	pittig	
paardje met veel uitstraling en een merkbaar eigen willetje. Raiyah leek zo nu en dan 
wel even de handen er vol aan te hebben maar samen met de aanwijzigingen van 
Ingeborg kwam mooi de rust terug en kwam het weer tot een mooi rijden.  Over het 
algemeen springt Raiyah het liefst met Djok, zoals ze ‘m zelf vaak noemt, maar een 
dressuurles van een goed ervaren ruiter/amazone neemt ze graag mee…….

Als laatste van de middag, krijgen we ons nieuwste  bestuurslid Sandra de Groot 
met haar 7 jarige stoere ruin Bauke Beer (Beart x Onne).  Ook met deze combinatie 
ging	Ingeborg	voortvarend	te	werk.	Na	wat	loswerken	begon	Bauke	goed	te	lopen;	
gaandeweg werd ook dit een mooi beeld om te zien. Je kon goed merken dat Ingeborg 
de combinaties goed had ingeschat.  In duidelijke bewoordingen kon ze ook hier de 
amazone goede aanwijzigingen geven. In het geval van Sandra met haar Bauke, werd 
veel nadruk gelegd op de “rechtgesteldheid”, iets waar deze combinatie wel wat last van 
ondervind.  I
n de tweede helft werd ook aandacht besteed aan onderdelen uit de dressuur richting 
Z-niveau. Ook hier mooi beelden om te zien voor het handjevol publiek. 

Het  enthousiasme van Ingeborg was tot aan het eind zeer prettig aanwezig.   Na 
het beëindigen van deze middag, het was ondertussen ruim half zeven dat de laatste 
combinatie klaar was,  hebben we nog even wat gedronken  en konden we terug kijken 
op een zeer geslaagd middagje “sturen/dreszuren” bij Stal “fan é Butemare” aan de 
Boerestreek te Ureterp.

Sjoerd Veenstra 







GOED VERZEKERD...
BIJ DE ONDERLINGE
PAARDENVERZEKERING
OLDEBOORN E.O. sinds 1918
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Oldeboorn en omstreken

Verzekert tegen lage premies 
alle soorten paarden en staat 
borg voor hoge uitkeringen.

Premie vanaf 3% op jaarbasis.

Tevens kunt u bij ons voor
uw drachtige merries een 
werpverzekering afsluiten.

S. Kalsbeek
tel.: 0566-689360, mobiel: 06-54658914
info@paardenverzekeringoldeboorn.nl
www.paardenverzekeringoldeboorn.nl
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12 maart Symposium “ Waar gaan we heen met 
het friese paard”  te Hotel Het witte huis 
Olterterp (zie kfps.nl)

1 april 2016 Algemene ledenvergadering,  It Fryske 
Hynder te Aldeboarn,  aanvang 20.00 uur

17 mei 2016 Regiovergadering in dorpshuis te Ter 
Idzard, aanvang 20.00 uur, gezamenlijk It 
Fryske Hynder Wolvega

21 juni 2016 Herkansing Hengsten HK-2016 te 
Wergea, aanvang 9.00 uur

29/30 juli 2016 Fokdag “It Fryske Greidhynder”

6 augustus 2016 Finale outdoor mencompetitie, Concours 
Rijs te Harich

September 2016 Start Centraal Onderzoek, exacte datum 
zie www.KFPS.nl

1  september 2016 Veulenkeuring Henswoude in Aldeboarn, 
aanvang 15.30 uur

16/17 september 2016 Centrale Merriekeuring, FCD te 
Drachten

24 september 2016 Finale  KFPS competitie in Kootwijk (zie 
www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.
nl  voor data selectiewedstrijden)

Oktober 2016 Tussenexamen Centraal Onderzoek, 
exacte datum zie www.KFPS.nl
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Nieuws

Feestjoun It Fryske Greidhynder

Oars as oars mar  it wie o sa gesellig!
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Overig

Freedtejûn 26 febrewaris giene wy 
op besite by de famylje Jongsma yn 
Boarnburgum.
Dit hie fansels alles te krijen mei 
harren fokprodukt Nanne T.J. dy’t 
as ferrichtingstopper út it Sintraal 
ûndersyk yn Ermelo kaam. 
Nanne T.J. giet no as Nane 
492 fierder en sil op dekstasjon 
Henswoude syn wurk dwaan.

Jongsma fokte Nanne T.J. 
út de stjermerje Joselien (H. 
Brandus). De mem fan Joselien 
T.J.(ropnamme Josje) wie de 
stjermerje Marijke fan é Skâns. 

Joselien waard as trijejierrig stjer 
mei in twadde preemje. Jongsma 
hie in bytsje hope op in earste 
preemje mar dat slagge net .Beide 
merjes koene hiel goed gean, 
neffens Jongsma en ek Nane 492 
hat dat seker yn him. Nane krige 
as foalle wol in earste preemje mei 
in hiele goede draf.

Mar sawol Josje as Marijke binne 
net mear yn it besit fan de famylje 
Jongsma. Joselien waard mei har 
hynstefoalle(H. Wimer) ferkocht 
oan Germ Bouma. 
Ik hingje net sa oan de hynders, 

Nane 492 ferrichtingstopper ……..

Nanne T.J. op de Fokdag 2012
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Overig
seit Jongsma, ik ferkeapje se ek 
sa wer. Mar Jongsma hat wol in 
hynderhert. Hy hâldt fan hynders 
en wurke der graach mei. Op in 
stuit wiene der wol 20 hynders, 
mar de sûnens liet dat net mear ta 
en der moast ynkoarten wurde.

Jongsma hie ek graach boer wurde 
wollen. Mar dat koe neat wurde. Ik 
bin ien út in húshâlding fan 10 en 
wy hiene thús ek 10 kij. Dat dan 
witte jo it wol. Boer wurde siet der 
net yn. Nei syn tsjinsttiid waard 
Tjeerd Jongsma boerefeint yn 
Terherne. Nei in jier gie hy nei it 
bûterfabryk yn Boarn en noch wer 
letter waard er metseler. Net dat ik 
dat wurk no mei tsjinsin die en it 
woe my ek wol slagje, mar it hie 
myn hert net.

Ien ding wist er wol: as ik wat jild 
ha dan wol ik in hynder hawwe. 
Dat duorre noch wol efkes, maar 
op in stuit waard de pony fan 
syn dochter Trienke te lyts en 
moast der in hynder komme. Dat 
waard net in Frysk hynder, mar in 
KWPNer. Dit hynder hjitte  Pretty 
mar nei ferrin fan tiid waard Pretty 
ferruile foar  in Fries. Saskia 
wie de namme fan dit hynder. 
Dizze Saskia wie net sa noflik.              

Op in dei moast der in stikje lân 
meand wurde. Mar mei ien hynder 
foar de meanmasjine foel dat net 
ta. 

Wist wat, sei Foeke fan der Velde, 
wy sette Namke der nêst. No 
Namke liet har sa mar ynspanne, 
mar Saskia hie it net yn de holle. 
Lang om let slagge it en doe 
gie it los… en dan ek echt los. 
Omdat de meanbalke al in eintsje 
sakke wie, waard der ek echt gers 
meand. Op de ein fan it stik liet 
Jongsma, dy’t alle war die om 
sitten te bliuwen en der in pear 
blauwe knibbels oan oer hâlde, de 

Nane 492  op de HK 2016
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meanbalke noch wat fierder sakje, 
sadat dy fêstrûn yn de grûn. Doe 
wie it ho! It like wol of der in skiër 
yn de slalom oer it lân gien wie.                                       
It hiele stik waard fierder meand, 
mar Namke luts de meanmasjine en 
Saskia dy’t de piip út hie, bongele 
der wat neist.

Fansels wie dit net de bedoeling 
en Saskia krige in nije baas, mei 
it ferhaal der by: jo kinne neat 
mei dit hynder. By de nije eigener 
seach Jongsma in aardige foalle. 
Dat dy gie mei nei hûs. Dit wie 
Wendy, in jonge Dagho út deselde 
lijn as wêr ’t de Wigeri hynders fan 
ôf stamme. Mei Saskia belibbe ek 
de nije eigener wer it ien en oar. 

Saskia wie troch ferkocht mar 
sûnder de gebrûksoanwizing dy’t 
Jongsma der by dien hie.
Saskia waard foar de wein spand 
en gie dwars troch in rige túntsjes. 
Doe wist de buert daliks dat 
buorman in nij hynder hie.

Foar Wendy waard in maatsje 
socht en dat waard Waeltsje dy’t 
kocht waard fan Fokke de Jong. 
Wendy en Waeltsje waarden 
beide stjer, mar krigen ek beide 
in deade foalle. Wendy krige sels 
in deade twalling. Dat wie pech 
fansels. Wendy waard ferkocht nei 
Amerika en waard dêr preferint.                            
Boppedat rûn se dêr yn it 
fjouwerspan.
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Jongsma mocht hiel graach wurkje 
mei de hynders. Túge, ringride en 
belslydzje, oeral die hy oan mei. 
Wat wie it moai, dy túgwedstriden 
yn Garyp, Aldegea en Wynjeterp. 
Wat in wille en wat in geselligens. 
En dan it ringriden tegearre mei 
syn dochter Trienke. Wol gau 
ris waard der in priis wûn. Frou 
jongsma gie ek mei, mar net op it 
rydtúg of op de slide. Ik wie foar 
de kofje en de thee en soarge dat 
alles wer netjes en skjin waard.

Wy kinne Jongsma fansels ek fan 
de fokdei. Altyd die hy mei, mei 
syn span Jikkelien(Hearke) en 
Ljimkjelien(Reitse). Ljimkjelien 
waard letter ferkocht oan 

de famylje Veenje, dy’t út 
Ljimkjelien de dekhynst Marten 
fokten.

Alle hynders waarden troch 
Jongsma sels beleard. Ek it 
klearmeitsjen foar de keuringen en 
de fokdagen die hy sels. Wat wie 
dat moai wurk. En as it net slagge, 
dan giene jo it oare jier wer. It wie 
earder gemoedeliker, minder op 
de prestaasjes. Hjoed de dei wurde 
alle trijejierrigen fuortbrocht om 
klear makke te wurden foar de 
keuring of de fokdei. Eins fyn ik 
dat hiel spitich.
Al hoewol Jongsma net boer 
wurden is, wennet de famylje no 
wol op in pleats, op in moai plakje 
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Overig
oan de rânne fan it doarp.
Der binne al wer 5 hynders. 
In 5 jierrige merje fan Tsjalle: 
Jikke. Dan in 5 jierrige merje 
fan Reinder: Jildau. Jildau is foal 
fan Mewes, Jikke is gust bliuwn.                                                       
Dan Vesta fan de Leyepoel 
in jonge Olof, dy’t foal is fan 
Alke. Vesta komt út de bekende 
Vestalijn. Ut dizze Vesta is it 
inter Wiekelien T.J. (H.Tsjalle).                                                             
En dan is der noch Namke. In 
beppesizzer fan de Namke dy’t foar 
de meanmasjine rûn. In hynder út 
it laach fan Foeke fan der Velde.                                                                                    
As wy oan Jongsma freegje, hoe ‘t 
hy oan dizze hynders komt, want 
dit binne hynders mei tige bekende 
foarâlden, dan seit hy: Och, ik 
strún wat op ynternet. 

De famylje hat alles rûnom Nane 
op ôfstân folge. Sy wiene net yn 
Ermelo doet Nanne T.J., Nane 492 
waard. Mar wol yn Ljouwert op 
de hynstekeuring. Tegearre mei 
syn dochter makke Jongsma dizze 
bysûndere dei mei. Frou Jongsma 
folge thús alles op de tillefyzje.

Neist Nane 492 is de famylje 
Jongsma ek de fokker fan 
dekhynst Jense 432.

Wy hawwe in hiele gesellige jûn 
hawn by de famylje Jongsma. Wy 
wolle harren tige tank sizze foar 
de gastfrijens en winskje harren 
noch folle goede en sûne jierren 
ta mei in protte wille yn harren 
fokkerij en mei de hynders. 

Jense 432

Nane 492




