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Gevoelsmatig hebben wij de 
fokdag nog maar net achter de rug 
en toch is het bestuur al weer bezig 
met de organisatie van de fokdag 
in 2016. Volgend jaar bestaat It 
Fryske Greidhynder namelijk 65 
jaar en dat verdient natuurlijk 
extra aandacht. Daarnaast is de 
laatste fokdag vanzelfsprekend 
geëvalueerd en er zijn altijd wel 
punten die volgend jaar anders 
moeten. Wat wij dit jaar zagen 
was dat de paarden niet alleen 
bij de dressuur maar ook bij de 
keuring, opvallend veel last hadden 
van de vlaggen en de tent. Daar 
moeten wij volgend jaar zeker wat 
aan doen. Wat ook opviel is dat 
wij dit jaar wat minder publiek 
hadden dan anders. Mogelijk had 
dat te maken met de zeer slechte 
weersvoorspellingen, maar het is 
wel een belangrijk aandachtspunt. 
Het publiek vormt namelijk voor 
een belangrijk deel de sfeer op 
een fokdag. Enkele bestuursleden 
hebben daarom heel bewust andere 
fokdagen bezocht om inspiratie op 
te doen. Mocht u als lid nog ideeën 
hebben dan horen wij dat graag!
Qua keuringsresultaten waren 

wij dit jaar behoorlijk tevreden. 
Verder op in Op Tal vindt u de 
uitslagen en een kort verslagje. 

Op de Centrale Keuring lieten 
de paarden van It Greidhynder 
zich goed zien. Zowel bij 
de gebruiksrubrieken als de 
keuringsrubrieken. Zo werd 
onze jeugd- en algemeen 
reservekampioen Sanne T.T. 
kampioen bij de twenters en 
reserve jeugdkampioen en 
liet onze Algemeen kampioen 
Zytske zich uitstekend zien bij de 
Modelmerries en in het verdere 
verloop van de dag. 
Onze kampioen bij de driejarige 
Marije Helana L. is voorlopig 
kroon geworden en twee merries 
van, of gefokt door leden zijn 
Model geworden, te weten Ally 
oet oale Kloosterveen van de 
familie Oldenburger en Amarins 
S gefokt door mevrouw A. 
Steenbeek-Douma. 

De traditionele feestavond, waar 
wij onder andere de prijzen van de 
fokdag uitreiken, pakken wij dit 
jaar wat anders aan dan anders. 

Van de bestuurstafel
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In plaats van een toneel-
voorstelling of cabaret wordt 
een warm- en koudbuffet 
georganiseerd met een stukje 
muziek afgewisseld met enkele 
shows met Friese paarden. 
De feestavond vindt plaats op 
zaterdag 7 november a.s. bij 
Stoeterij Bommelsteyn te Joure. 
Een uitnodiging voor deze avond 
vindt u verderop in deze Op Tal. 

Het bestuur is ook weer bezig 
met de organisatie van enkele 
winteractiviteiten. Wij hebben 
getracht weer een gevarieerd 
programma op te stellen. In deze 
Op Tal vindt u een beschrijving 
van de activiteiten en hoe en waar 
u zich op kunt geven. 
Een aantal activiteiten die wij 
voor ogen hebben worden wat 
verder richting voorjaar van 2016 
georganiseerd. Daarover ontvangt 
u later meer informatie.

Bart Aerts
Voorzitter 
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 Uitnodiging Feestavond

Anders dan anders/Oars as oars

Wij doen het dit jaar anders dan anders met de feestavond van It Fryske 
Greidhynder: geen toneelvoorstelling of cabaret maar een warm- en 
koudbuffet. Daarnaast worden er een aantal shows/presentaties gegeven 
met Friese paarden. 

Tijdens het nuttigen van een drankje worden de prijzen uitgereikt aan 
de kampioenen en worden enkele mensen in het zonnetje gezet.

De feestavond vindt plaats op zaterdag 7 november a.s. 

Waar: Stoeterij Bommelsteyn te Joure
Aanvang: 20.00uur

Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per persoon 
voor het buffet. 
Ook voor de drankjes wordt een kleine bijdrage gevraag. 
Koffie en thee zijn gratis. 

In verband met de organisatie van het buffet vragen wij u vooraf op te 
geven bij Sjoerd Veenstra. 

Bij voorkeur per email (sjoerd@itfrsykegreidhynder.nl) of anders per 
telefoon 06 518 05 825

Wij zien uit naar uw komst! 
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In eerste instantie bleek de opgave voor de fokdag heel erg tegen te 
vallen maar na het herstel van de storing bij het digitaal aanmelden is 
er nog een hele inhaalslag gemaakt. Desalniettemin waren er dermate 
minder paarden dat wij toekonden met twee banen. Uit een vergelijking 
met de aantallen van vorig jaar blijkt dat de afname voor verreweg 
het grootste deel voor rekening komt van de veulens. Er zijn circa 40 
veulens minder ter keuring aangeboden. Daarnaast hadden wij dit jaar 
jammer genoeg geen rubriek Kroonmerries. Gelukkig was de rubriek 
3-jarige goed bezet en daar waren wij als bestuur dan ook heel content 
mee. 

Over de resultaten waren wij ook tevreden. Wij hadden graag wel wat 
meer 1e premies gezien bij de veulens en bij de oudere stermerries, maar 
het sterpercentage bij de merries voor opname lag gelukkig weer op ons 
oude niveau. Na twee mindere jaren lag het percentage nu op ruim 40% 
en dat is prima. Ook bevredigend is dat er relatief veel merries ster zijn 
verklaard bij de rubriek graadverhoging. Hier benaderde het percentage 
ster de 40%! De uitslagen van de fokdag zijn vermeld op de website en 
zijn opgenomen in deze Op Tal.

Wij hadden dit jaar weer hele beste en mooie kampioenen en wat 
troffen wij het met het weer! Daar waar voorspeld was dat het rond 
het middaguur los zou gaan met de storm en de regen duurde dat 
gelukkig tot het eind van de middag. Spijtig was natuurlijk wel dat de 
‘die-hards’ de strijd om de Zilveren Zweep in regengewaad moesten 
uitvoeren en dat de strijd eigenlijk zonder publiek plaatsvond omdat 
iedereen aan het schuilen was. Na de finale zochten de deelnemers een 
veilig heenkomen op het achterterrein. Direct daarna is het terrein door 
de vele vrijwilligers met vereende krachten, in de door de harde wind 
horizontaal stromende regen snel opgeruimd. Niet iedereen had droge 
kleren meegenomen zodat er een aantal helpers in het hemd aan het 

Verslag Fokdag 
It Fryske Greidhynder 2015
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afsluitende buffet moest deelnemen, of in ieder geval in het hemd naar 
huis ging omdat onze nieuwe polo-shirts met logo van It Greidhynder 
direct ingeleverd diende te worden bij de was-vrouw om kleurverschillen 
volgend jaar te voorkomen…

Deelnemers bedankt voor de deelname en vrijwilligers dank voor de 
hulp. Zonder elkaar hadden wij dit niet kunnen organiseren. 
Laten wij er volgend jaar, als wij 65 jaar bestaan, weer een prachtige 
keuring van maken!

Bart Aerts
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In Rijs werd de finale van de KFPS sportcompetitie mennen verreden.
Voor Nienke Schrale was er een dubbel succes.

Zij werd met Bommelsteyn’s Tjeerd kampioen in de klasse ZZ en met 
modelmerrie Bommelsteyn’s Gouddame kampioen in de klasse M.

Van harte gefeliciteerd  met dit succes!
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Onze oud-voorzitter Sybren Minkema grossierde deze zomer, samen 
met Jolanda Schreuder in kampioenstitels. 

Naast het kampioenschap klavertje drie met Douwe van R., Imbert 
van Wylgster Pragt en Chris van Wylster Pragt, werd de titel bij 
de ereklasse verreden in Norg  in de wacht gesleept door Jolanda 
Schreuder met Chris van Wylgster Pragt, werden ze samen in Rijs 
kampioen bij de dubbelspannen met Douwe van R. en Filou S.B. en 
in Opmeer ook nog kampioen bij de tandems met Chris van Wylgster 
Pragt en Douwe van R.
Bovendien won Jolanda met Douwe van R. de competitierubriek.

Vanuit onze fokvereniging van harte gefeliciteerd met deze 
successen.
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Geert Alsma    Wim ten Brinke    Roland van Deutekom       Dave Fehrmann   
Claire Muller    Peter van der Weij     Pascale Drijfhout 

UW PAARD,
ONZE ZORG!

A7noorddierenartsen.nl
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Organisatie 
Uitslagen Fokdag 

It Fryske Greidhynder 2015
Uitslagen vrijdag 24 juli 2015

Rubriek 1 Hengstveulens
1e  -
2e  002, 004,  005
3e  001
Geen  003
Afwezig -

Rubriek2 Merrieveulens
1e  014, 015, 016, 053
2e  007, 008, 010, 011, 012, 013  018, 020,  022
3e  006, 009, 019
Geen  017
Afwezig 021

Rubriek 7 Graadverhoging 4+ merries
Ster 1e  -
Ster 2e  027, 028, 032
Stb. 3e  023, 026, 029, 031
Stb.   024
N.O.  -
Afwezig 025, 030

Rubriek 12 Opname ruinen
Stb. 3e  033

Rubriek 14 Ster ruinen
Ster 1e  034-
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Uitslagen dressuur BB ongeregistreerd:
Eerste proef:
1. Hilda Reitsma   Klaske   189 
2. Lisa Minkema   Hedzer  186 
3. Tynke de Vries  Seija Maloe  185 
4. Astrid de Bruin  Nico ut it Leechla  183
5. Elke Pesman   Maud R  175
6. Leslie Agricola  Mintsje Berber Z 174 
7. Jeltsje Smeding  Ta Vieta  154 

Tweede proef:
1. Tynke de Vries  Seija Maloe  207 
2. Lisa Minkema   Hedzer  200 
3. Astrid de Bruin  Nico ut it Leechla  194
4. Hilda Reitsma   Klaske   187 
5. Leslie Agricola  Mintsje Berber Z 183 
6. Elke Pesman   Maud R  178 
7. Jeltsje Smeding  Ta Vieta  158 
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Uitslagen zaterdag 25 juli 2015

Rubriek 1  Hengstveulens
1e  -
2e  035, 037, 040, 041, 042, 044, 045
3e  038, 039, 048
Afwezig 036, 043, 046, 047

Rubriek 2 Merrieveulens
1e  055, 056, 057
2e  049, 050, 051, 052, 054, 058
3e  059, 060
Afwezig 053

Rubriek 3 Entermerries
1e  063, 066
2e  061
3e  062
Afwezig 064
Niet gekeurd 065

Rubriek 4 Twentermerries
1e  069, 075, 073
2e  076, 074, 068, 067
3e  070, 072
Afwezig 071

Rubriek 5 Opname 4 jaar en ouder
Ster 1e  -
Ster 2e  077
Stb. 3e  125, 079
Stb.  -
Afwezig 078 
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Rubriek 6A Opname 3 jarige merries
Ster 1e  -
Ster 2e  083, 086, 080
Stb. 3e  081, 084
Stb.  -
Afwezig 085, 087, 082

Rubriek 6B  Opname 3 jarige merries
Ster 1e  126
Ster 2e  090, 091, 095 
Stb. 3e  094, 088
Stb.  093, 089
Afwezig 092

Rubriel 6C Opname 3 jarige merries
Ster 1e  -
Ster 2e  097, 099
Stb. 3e  096, 103, 101
Stb.  098, 102
N. O.  100

Rubriek 6D  Opname 3 jarige merries
Ster 1e 1 04
Ster 2e  110
Stb. 3e  108, 127
Stb. 105
Afwezig 109

Rubriek 8 4 t/m 6 jarige stermerries
Verwijzing CK 115
Geen verwijzing CK 118, 114, 116, 119, 113
Afwezig  111, 112, 117
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Rubriek 9 Stermerries 7 +
Verwijzing CK 123
Geen verwijzing CK 120, 122
Afwezig  121

Rubriek 11 Modelmerries
Verwijzing CK 124

Kampioenen 2015

Veulen Kampioen
014 Wilma van de Lits 201500505 VVR M
Fokker/Eig.: A. Minkema, Rottevalle

Enters en Twenters
Kampioen: 069 Sanne T.T. 201300944 Vb M
Fokker: G.H. Timmer, Heesselt
Eig.: J.J. v.d. Meulen, Broek-Noord
Reserve: 063 Verona fan ‘Sweltjes State’ 201400829 Vb M
Fokker: Fam. Eilander, De Wilp
Eig.: Stal Chardon, Jorwert

3 jarige merries
104 Marije Helena L. 201202517 Vb M
Fokker/Eig.: J.C. Lenis, Bontebok

4 t/m 6 jarige merries
115 Iris Maartje 201001433 Stb Ster
Fokker: Fam. van Doorn, Schiedam
Eig.: F.G. Veldstra, Joure
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7 jaar en oudere merries
Kampioen: 124 Zytske ût de Grachten 200701269 Stb Model + Sport
Fokker: Mevr. L.W. Brinksma & M.H.A. Schothorst, Soest
Eig.: Dhr. J.M.L. Glas, Goutum
Reserve: 123 Annemieke S.R. 200801391 Stb Ster
Fokker/Eig.: Sj. Ruiter, Nij Beets

 Algemeen kampioen 2015
124 Zytske ût de Grachten Stb Model + Sport

Reserve kampioen 2015
069 Sanne T.T.  Vb M
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Uitslagen middagprogramma zaterdag 25 juli 2015

Rubriek A: Enkelspan merries
1. Hilde fan Bokkum  Tjalf 443 x Nammen 308  
 Rijder: Sybren Minkema
 Eigenaar: B. de Boer
2. Lente vd Zonnebloem Uldrik 457 x Leffert 306  
 Rijder: Sjoerd Veenstra
 Eigenaar: A. Hofkamp
Beide zijn aangewezen voor uitzending naar de Centrale Keuring.

Rubriek B: Enkelspan hengsten en ruinen
1.  Douwe van R.   Maurits 437 x Fabe 348  
 Rijder: Jolanda Schreuder
 Eigenaar: S. Minkema & J. Schreuder
2.  Jelmer B.   Tsjalle 454 x Abe 346   
 Rijder: Age Okkema
 Eigenaar: Fam. A. Okkema
3.  Imbert fan Wylgster Pragt Norbert 444 x Nammen 308  
 Rijder: Sybren Minkema
 Eigenaar: S. Minkema & J. Schreuder
4.  Karsten fan Bloemhof  Stendert 447 x Ulke 338  
 Rijder: Pieter Okkema
 Eigenaar: P. Okkema
5.  Geljer fan Ryptsjerk  Tsjalke 397 x Feitse 293  
 Rijder: Feike Holtrop
 Eigenaar: F. Holtrop
Jimmy oet Oale Kloosterveen  Norbert 444 
 Rijder: Age Okkema
 Eigenaar: R. en G. Oldenburg
Allen zijn aangewezen voor uitzending naar de Centrale Keuring.



Organisatie

21Op Tal   oktober 2015

Rubriek C: Enkelspan tuigpaarden voor merries, hengsten en ruinen 
van 6 jaar en ouder.
1.  Albert fan Wylgsterpragt  Wylster 463   
 Rijder: G.A. Bouma
 Eigenaar: G.A. Bouma
2.  Weard fan Wylgsterpragt  Hinne 427   
 Rijder: J. Pragt
 Eigenaar: J. Pragt

Rubriek D: Bestgaand rijpaard ongeregistreerd
1. Michiel fan de Iepene Hikke Aan 416 
 Amazone: Jildau Hart
2.   Nico ut it Leechlan  Wimer 
 Amazone: Astrid de Bruin 
3.  Mark B   Wytse 462    
 Amazone: Bobbie Ydema Jasper 366
4.  Hedzer        
 Amazone: Lisa Minkema Hinne 427 
5.  Kay       
 Amazone: Ryanne de Vries
6.  Tavieta    Doaitsen 420   
 Amazone: Jeltsje Smeding

Rubriel E: Bestgaand rijpaard geregistreerd
1.  Abe H    Jisse 433    
 Amazone: Anna Veldema Andries 415
2.  Zytske fan Wiardastate    
 Amazone: Sarina Mayr
3.  Thijs     Beart 411    
 Amazone: Esther Liano
4.  Hank H   Doaitsen 420    
 Amazone: Heleen Jonkman
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Hesenserreed 5 
9023 AP Jorwert
Nederland

+31 6 42 31 48 65
info@stalchardon.nl

Stal Chardon  
dekstation en hét adres voor:

- Keuringsklaar maken 
- Beleren
- IBOP rijden
- Verkoop

NIEUW - NEU - NEW!!! 
Nu bij ons gestationeerd - Jetzt stationiert an uns - Now stationed at us
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Super karakter e
n veel manen

Reservekampioen Hengstenkeuring 2014

ABFP-test 92 punten!

(Felle 422 Sport x Jakob 302 Sport)
Geboren 2007, stokmaat 1.68m

Wolfert 467

A5 Advertentie Stal Chardon - Greidhynder 2015.indd   1 13/03/15   10:57
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Rubriek F: Enkelspan tuigpaarden gereden door dames

1.  Lieuwe fan de Slachtedijk  Ulbert 390   
 Rijder: T. de Boer – de Groot
 Eigenaar: B. de Boer
2.  Hero H    Tsjalke 397   
 Rijder: Y. Holtrop
 Eigenaar: F. Holtrop

Rubriek G: Jong Rijders It Fryske Greidhynder (14 t/m 25 jarigen)

1.  Lieuwe fan de Slachtedijk  Ulbert 390   
 Rijder: Jelle de Boer
 Eigenaar: B. de Boer
2.  Andries H    Goffert 369   
 Rijder: Wieberen Thomas Holtrop
 Eigenaar: F. Holtrop

De 2 hoogstgeplaatste combinatie uit de rubrieken A, B, C, F en G 
strijden in de finale om de zilveren zweep.

Winnaar Zilveren Zweep
Douwe van R.     Maurits 437 x Fabe 348 
Rijder: Jolanda Schreuder
Eigenaar: S. Minkema & J. Schreuder 



Udo de Haan & Daniëlla Smit

Beetsterweg 18, Beetsterzwaag

Tel 06 29 171 777

www.staloudbeets.nl

IBOP          Africhting          Sport
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Agenda Regio – en Ledenraadvergadering
De regiovergadering voor leden It Fryske Greidhynder en 
Het Friese Paard Wovega staat gepland op 11 november 2015 in 
Dorpshuis De Bult, Idzardaweg 47, Ter Idzard  
Aanvang: 20.00 uur

Concept Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag vorige vergadering
5. Financiën
a. Begroting 2016
b. Verslag Financiële commissie
c. Vaststellen contributie en tarieven
d. Overige
6. Benoemingen
a. Herkeuringsjury
7. Rondvraag
8. Sluiting

KOMT ALLEN en laat uw stem horen!



Autofarm Sybrandaburen bv, It Lange Ein 13, 8647 SB Sybrandaburen, 0515-52 16 51
Openingstijden: ma. t/m Vrij. 9.00-18.00 uur. zat. 9.00-16.00 uur.

Geen dure reclame, luxe showroom of verkopers in foute pakken met snelle praatjes 
maar een landelijke sfeer waar de koffie altijd klaar staat! Wij controleren dagelijks al 

onze occasions of onze prijzen nog steeds actueel zijn!
Bij inruil betaalt u bij ons gegarandeerd het laagste toebetalingsbedrag van Friesland!

U weet wel, autofarm.nl

autojoureXL.nl | autooutletXL.nl | autojoureEXport.nl | autocentrumwolvega.nl | autofarm.nl
wijkopenjeauto.nl en autogroothandelfriesland.nl zijn onderdeel van de Auto Joure XL Group

Auto Joure XL Group is gespecialiseerd in het in- en verkopen van de juiste  
occasions van alle gangbare merken. Wij bieden u dealerkwaliteit voor elke por-
temonnee en staan garant voor een jarenlange ervaring in de occasionsbranche.

Altijd minimaal 450 wisselende occasions op voorraad.
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maar een landelijke sfeer waar de koffie altijd klaar staat! Wij controleren dagelijks al 

onze occasions of onze prijzen nog steeds actueel zijn!
Bij inruil betaalt u bij ons gegarandeerd het laagste toebetalingsbedrag van Friesland!

U weet wel, autofarm.nl

autojoureXL.nl | autooutletXL.nl | autojoureEXport.nl | autocentrumwolvega.nl | autofarm.nl
wijkopenjeauto.nl en autogroothandelfriesland.nl zijn onderdeel van de Auto Joure XL Group

Auto Joure XL Group is gespecialiseerd in het in- en verkopen van de juiste  
occasions van alle gangbare merken. Wij bieden u dealerkwaliteit voor elke por-
temonnee en staan garant voor een jarenlange ervaring in de occasionsbranche.

Altijd minimaal 450 wisselende occasions op voorraad.

www.henswoude.nl
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Overig

Zaterdag 25 juli zou ik meedoen aan de rubriek bestgaand rijpaard on-
geregistreerd met een jonge hengst van de familie Bouma.
Helaas kon ik hem niet starten en meldde ik me vrijdag af bij de organ-
isatie.

De dames keken wat beteuterd, omdat er weinig deelname was voor de 
klasse bestgaand rijpaard.  Waarop Evelien Sissingh zei, dan neem je Abe 
toch mee.

Ach, waarom ook niet, dus zo gezegd zo gegaan.
Abe was al gewassen vanwege de wedstrijd vrijdagavond, dus de volgende 
dag  op de vrachtwagen van Henswoude en  weer op naar Drachten.

Op het voorterrein voelde Abe fijn aan en toen we de baan in gingen wist 
hij wat ie moest doen.

Abe H en Anna Veldema
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Overig

Het is een genot om hem te rijden en hij werd elke ronde fanatieker, he-
lemaal toen het publiek begon te klappen, zo gaaf !!  
Toen ik hoorde dat we hadden gewonnen , kon ik mijn geluk niet op. 

Abe H is mijn 7 jarige ruin ( JissexOltman). Ik heb Abe gekocht toen hij 
3 jaar was. Hij was toen net beleerd, maar voelde vertrouwd aan.
Een half jaar later reed ik mijn eerst L1 wedstrijd en we hadden meteen 
prijs.  Momenteel rijd ik Z1, daarnaast loopt hij dit seizoen ook voor de 
sjees, gereden door Bauke de Boer.

Abe en ik hebben samen al veel mooie en succesvolle momenten meege-
maakt en dit was weer zo’n genietmomentje.

Anna Veldema 
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Successen op de Centrale Keuring 2015
Fokvereniging It Fryske Greidhynder feliciteert onderstaande 
fokkers/eigenaren met het behaalde resultaat op de CK 2015

Iris Maartje(v.  Norbert)  -  Kroon          FG.Veldstra 
Annemieke S.R.(v. Onne)  - Kroon           Sj. Ruiter

Mena fan Berltsum  (v. Harmen) -  Voorl.Kroon       M. Schiphof
Mystieke Dame (v. Maurus)        - Voorl Kroon        Y. de Vries
Mefrou Vrouwkje (v. Felle)          - Voorl. Kroon       J.G. van der Linden

Ally oet Oale Kloosterveen (v.Olrik)  - Model         Roel en Gerda  
       Oldenburger

Als fokker had fam. Lenis veel succes!
De door hun gefokte merries Marije Helena L. (v. Dries) werd op de 
CK Voorlopig Kroon en op de herkeuring werd Marijke L. (v. Folkert) 
Voorlopig Kroon.

Verder wensen wij alle eigenaren en/of fokkers van hengsten 
aangewezen voor het CO veel succes tijdens het CO 2015. 

Ally oet Oale Kloosterveen
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Iris Maartje

Annemieke S.R.
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Winteractiviteiten It Fryske Greidhynder 
2016

Zoals elk jaar worden er weer een aantal Winteractiviteiten 
georganiseerd.We hebben natuurlijk weer geprobeerd om een divers 
programma in elkaar te kunnen zetten voor ieder wat wils.
Hieronder volgen de activiteiten, tw:
 

1. Nabespreking Hengstenkeuring 2016 met Ids Hellinga en …. 
(januari 2016)
Locatie Henswoude te Aldeboarn

2. Een meninstructie door Udo de Haan 
3. Dresuurclinic door Ingeborg Klooster (februari/ maart 2016) 

locatie Stal fan é Butemare te Ureterp
4.  Bezoek aan nieuwe Dierenkliniek Wolvega/ hengstenhouderij 

fam Okkema/naborrelen en bezichtiging Stal fan e Butemare 

De datums, kosten en evt locaties zullen z.s.m. worden bekendgemaakt 
maar heeft te maken met de wedstrijdagenda’s van bovengenoemde 
personen die mn de clinics verzorgen. 
Zie ook volgende Op Tal en Greidhynder-website!!
Opgeven kan alleen via email lm.vd.meer@hetnet.nl  , mocht je vragen 
hebben dan kun je altijd met mij, Sjoerd Veenstra, contact opnemen, 
telnr: 06-518 05 825

Voor mn. de dresuurclinic blijkt altijd veel belangstelling te zijn maar 
voor alles geldt: VOL=VOL.  Dus ik zou zeggen, gewoon opgeven! 
(natuurlijk leg ik weer een reservelijst aan en die blijkt ook altijd 
waardevol te zijn!).

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Veenstra 



Hoefsmederij
Gerard van der Meulen

• Gediplomeerd hoefsmid
• Paard- en ponyrijlessen

Tolhekbuurt 5, 9245 HX Nij Beets
Tel.: 0512 - 462 060, Fax: 0512 - 461 026, Mobiel: 06-53415475
E-mail: gerard.helen@hetnet.nl
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Op zaterdag 3 oktober was het zover; de nieuwe kliniek voor paarden 
(misschien beter bekend als dierenkliniek Wolvega) werd geopend. 

Maandenlang is er heel hard gewerkt om iets moois tot stand te 
brengen. Mensen, die het afgelopen jaar geregeld de dierenkliniek 
hebben bezocht, hebben ook zeker wel iets van de bouwactiviteiten 
meegekregen. De “dienstverlening” en de behandelingen gingen in deze 
tijd gewoon door.

In het “oude” gebouw, waar het ooit allemaal is begonnen zag 
je dat de receptie werd vergroot met daarin een grote balie. De 
drachtigheidscontroles werden eerst tijdelijk aan de achterkant van het 
gebouw uitgevoerd en de hoefsmid kreeg een plek aan de andere kant 
van het terrein in het nieuwe gebouw. In de zomermaanden vond later 
ook de drachtigheidscontrole en de gebitsbehandeling al plaats in dit 
nieuwe gebouw.

Maar nu is alles klaar en zaterdag 3 oktober kreeg je een mooi 
geheel te zien. De vernieuwde balie met daarachter de gang naar de 
sterilisatieruimtes met daar tegenover de operatiekamers. Een kamer 
voor de zgn. staande operaties en twee kamers voor de liggende 
operaties, waarvan één uitgerust is met een MRI scan. Aangrenzend aan 
deze kamers de uitslaapruimtes. In dit gebouw ook de boxen voor de in 
behandeling zijnde paarden met achterin nog een mogelijkheid om een 
paard te scannen.

Verder bevindt zich hier ook het laboratorium waar o.a. 
bloedonderzoek, slijmmonster- onderzoek e.d. plaatsvindt. Ook zijn 
er een drietal onderzoeksruimtes voor b.v. onderzoek aan de benen, 
slokdarmonderzoek, luchtwegen problematiek enz.
Aan de overkant van het terrein (de boerderij) vindt nu dus het 

Opening nieuwe paardenkliniek
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drachtigheidsonderzoek van de merries plaats. De hoefsmid heeft er een 
mooie ruimte tot zijn beschikking, waarin eventueel op advies van de 
dierenartsen, aangepast beslag voor de paarden gemaakt wordt. En er is 
een paardenjacuzzi.

Er is een grote ruimte voor opslag van zaagsel en stro.
In dit gebouw heeft ook het spermawinstation een plaats gekregen en is 
er ruimte voor een chiropractie behandeling. Ook hier een aantal ruime 
paardenboxen.

3 oktober was het zover, er werd open huis gehouden. Alles zag er even 
netjes en verzorgd uit. Het was een prachtig mooie herfstdag en er werd 
door veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om alles te 
bekijken en ook eens achter de schermen te kijken.
Naast de bezichtiging van de gebouwen was er tweemaal gelegenheid 
om een clinic vrijheidsdressuur, verzorgd door Wendy Bouwens, een 
dressuurclinic van Kim Jacobi en een presentatie van Rob Ehrens  bij te 
wonen.

In het midden van het terrein stond een grote tent waar het publiek 
koffie/thee e.d. kon gebruiken. De kinderen konden hier geschminkt 
worden en ook was er voor hen op het terrein een springkussen.
De ijscoman was present en met dit mooie weer had hij over klandizie 
niet te klagen.
Al met al een hele goed verzorgde dag!

Natuurlijk hoop je als paardeneigenaar niet al te vaak gebruik te hoeven 
maken van een dergelijk bedrijf, maar als het toch moet, biedt deze 
kliniek alles wat nodig is voor een behandeling en hopelijk dan ook weer 
voor een voorspoedig herstel.

Dierenkliniek Wolvega heel veel succes en werkplezier toegewenst met 
de nieuwe accommodatie! 
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Feitsma en Van Hall 
 Dressuurtraining en africhting
 Handel en verkoop van paarden

Instructie en clinics

www.feitsmavanhall.nl

© Karin Sevink

© Jitzke MT Grijpstra
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Feitsma en Van Hall 
 Dressuurtraining en africhting
 Handel en verkoop van paarden

Instructie en clinics

www.feitsmavanhall.nl

© Karin Sevink

© Jitzke MT Grijpstra
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In dit artikel bespreek ik stammen, die in aantal preferente merries, 
geboren in en na 1985 (!), volgen op de top-tien. Ook nu is de vraag 
waar vinden we het predicaat preferent in meerdere generaties? 
Vier ster waardige paarden is een behoorlijk hoge eis.
Is dit het geval  in meerdere opeenvolgende generaties dan kan men 
spreken van fokzekerheid. De extreme groei van de populatie vanaf 
1980 vroeg om een ruimer aanbod van hengsten.  Onder die hengsten 
waren veel zwakke verervers. Ze hebben gezorgd voor een ravage in de 
stammen. Het ster % daalde met 20/30%.
Zoeken naar kwaliteit is zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de 
hooiberg. Wij letten nu op de stammen 11 tot 20.

Schema: Aantal preferente merries geboren in en na 1985 in stammen:
 
      Stam                              aantal                Stam                    aantal         
11.     8                                    17           16.    35                         11
12     49                                   15           17    128                        11
13.   115                                  15           18     45                         10
14.     28                                  13           19.   102                        10
15     30                                   12           20      38                          9 

Preferente lijnen in stammen:
Stam 8:
In deze stam, volbloed vanaf 1903,  komen twee lijnen op de voorgrond.
De ene kreeg een sterke impuls bij de familie Bouma Hidaard, de 
andere bij de familie Plantinga in Oostermeer.
De preferente lijn bij de Bouma’s is die van: 
Foekjen S/P -  Maike S/P   - Rjimkje S/P/Prestatie – Oelkjen M/P 
– Frysia S/P. Spoelstra, kind aan huis bij de familie Bouma, fokte uit 
Maike de preferente lijn: Deliaentsje  S/P -  Tietsje S/P – Geartsje S/P.

De preferente merries van het KFPS (II)
Zoektocht naar fokzekerheid. 
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Uit de Ritske merrie Foekjen, kwam via dochter Oelkjen M en Anneke 
S – de betere lijn: Rosina S/P – Leslie S/P – zij heeft twee preferente 
dochters: Wietske en  Debby van L.
Debby op haar beurt is moeder van de preferente Steffie B Ster.
Plantinga: 
In Oostermeer kwamen de volgende preferente lijnen tot stand: Tinne 
S/P  - Duodtsje S/P – Knilliske M/P- Berbertsje S/P – Brechtsje S/P. 
Berbertsje is de moeder van de hengst Sierk.
Dieuwerke S, dochter van Knilliske, werd bij Höcker Surhuizum 
preferent en die eer kreeg ook de dochter Zaarah, ster.
Van Simkje M/P, volle zus van Knilliske, werden de dochters Jincke 
Ster, en Limkjen, ster preferent. Van de laatste is de dochter Dautsen f. 
Oud- Stedma ster- preferent.

Stam 49:
Recent is veel succes weggelegd voor de nafok van Pietertje,  S/P. 
Ze heeft twee dochters en twee kleindochters preferent.
Een andere preferente lijn vormt zich vanuit Hanske, S/P.
Hanske S/P – Rieka S/P – Jolandaa S/P - . Van de laatste hebben  twee 
dochters dit fel begeerde predicaat: Rosanna en Frida H, beide ster.
Drie generaties preferent vinden we bij Ulderieka S/P- Eef S/P en 
Gezina vd Zonschate S/P.

Stam 115: Fan ‘e Wigeri:
Een sterke lijn is die van:
Kania , S/P  - Ulkje f e Wigeri S/P, met na twee schakels, niet preferent, 
de model – preferente Jeldau fe Wigeri M/P, moeder  van de hengsten 
Haitse en Wylster.
Vier generaties preferent vinden we bij: Kania S/P – Doutsen fe Wigeri 
S/P – Oeke fe Wigeri S/P-  Monique S/P.
Ulkje fe Wigeri S/P kreeg twee preferente dochters op haar naam: 
Mayke fd H (stamb/P) en Roos Boszorg S/P. 
Van de laatste is kleindochter Rigt f.d Ald Loop; Ster (Fam de Boer, 
Achlum) preferent.  
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Veel waardering heb ik voor wat de familie vd Veer (Fan e Wigeri) 
heeft bereikt. De paarden zouden nog iets meer het gouden draadje van 
de luxe mogen hebben.Vanuit Kania komt er, via twee stermerries als 
schakel, Aafke A, M/P. Zij is de moeder van Lotty S/P, die grootmoeder 
is van de hengst Jisse en moeder van twee preferente dochters: Ulrieka 
S/P en Marrit L S/P. 

Stam 28:
Uit de merrie Imkje S/P kwamen o.a. de dekhengst Ielke, en vier 
preferente dochters:Wypkje, Bernou, Eefke en Jildou. . Eefke gaf 
Zwaantsje fd Skanswyke S/P. De hengst Reinoud (Beart X Jildou) heeft 
een dekvergunning voor Zuid Afrika. Bepaald indrukwekkend wat de 
Vries Oostermeer in korte tijd met deze lijn heeft bereikt. Vooral het  
prestatie moederschap van Imkje spreekt tot de verbeelding. Dat doet 
ook Ielke als vader van Thorben.
Fan it Reidfjild: Wiersma Rinsumageest “Fan it Reidfjild”  had veel 
succes met nafok uit Helmie S/P. Haar dochter Zarina M/P was  
kampioen op fokdag en CK. Haar halfzus Noes ft R. is S/P.  In deze lijn 
zou iets meer erfelijke aanleg voor het moderne gunstig zijn. Aangezien 
Wopke, de moeder van Helmie ook preferent is, komt het aantal 
generaties preferente merries hier op drie. Uit deze lijn komt Aukje f/d 
Alde Ryd, die 2015 model werd. Een kleindochter van Wopke: Wopke 
2 vd E is S/P. Ook in de nafok van Dieke ft Fjild S/P komen opvallend 
beste fokmerries voor.

Stam 30:
Uit deze stam kwam RITSKE “de absolute tophengst van de vorige 
eeuw”.  In de breedte zag men nu graag meer kwaliteit en het predicaat 
preferent van geslacht op geslacht. Incidenteel zijn er uitschieters zoals 
de kampioen fokdag Drachten: ,Zytske ut ‘e Grachten, kroon- sport. 
Ze heeft een preferente groot-en overgrootmoeder.   
Uit de lijn van Jellesma Rotstergaast werden  vier merries , in en na 
1985 geboren, preferent:  Leentsje J ster, Trynke J,ster; Ytske, ster en 
Walsdame J. Dat is gewoon fantastisch!
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De hengst Folkert heeft een preferente moeder en grootmoeder.
Drie geslachten op rij vinden we bij Merda P – Altruida S/P – 
Peaskeblom  S/P en haar halfzus Jantsje K: S/P.

Stam 35:
Het fraaie fundament in de eerste tak van deze stam vormen drie 
model- preferente merries:Enka M/P  -  Odina M/P  - Gepke M/P.  De 
vierde  wordt bereikt met  Nienke B.
Odina heeft een preferente dochter Odette, ster en haar kleindochter 
Gepke B ster, is op haar beurt  moeder  van Veronica vom Lindenbaum, 
S/P. Met drie generaties preferent en dan één niet, is de vijfde: Rimkje, 
moeder van de hengst Uwe, wel weer ster- preferent.
In een tweede tak is Wiske M/P de belangrijke stammoeder. Via twee 
niet preferente schakels zien we in haar nafok: Jitske en haar dochter 
Saepke fan de Slachtedyk, beide ster en preferent; (vdWal, Bozum).

Stam 128:
In deze stam waaruit o.a de preferente Leffert en dekhengst Reinder 
stammen, is de sterke basis de merrie CLAARTJE, model en preferent.  
Van haar dochters zijn vijf preferent:
Martina M/P; Wina S/P; Enka S/P; Ivonne S/P en Lady Spray  S/P. 
Met uitzondering van Martina gefokt door Markus Doller.
Uit Wina komt de lijn: Dite M/P,Prst – Klazien M – Esther S/P 
(Haytema, Heeg). Enka leverde Bontsje S/P , o.a.  moeder van Leffert 
(P), van Biene (stb/P) en Claartje D: S/P.
Enka is tevens moeder van de beeldschone Jelsje M/P, kampioen van 
fokdag en CK, moeder van Feike, van Tina OO S/P en Femke OO 
kroon/P.
Een derde preferente dochter van Enka is Narda. De niet preferente  
Ulkje D ster, gaf Nanda f.Marksathe die wel preferent is.
Ook  in de nafok van Ivonne en Lady Spray komen preferente merries 
voor ,zoals Famke D, ster- pref. dochter van Lady Spray en moeder van 
de hengst Ulbert.
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Stam 45:
Uit deze stam kwam Jochem die, via Tamme/ Leffert en Feitse, zorgde 
voor de noodzakelijke omvorming  naar de moderne Fries. Ook Oepke, 
vooral als moedersvader van Leffert, droeg daar aan bij. Ook hij is een 
product uit deze stam.
Preferent zijn Nachtegaal S/P – Ottsje S/P – Jochem (P).
Nachtegaal (S/P)- Eelkje (Ritske) – Trienke S/P: Oepke. Uit deze lijn 
verder: Honora S/P (Hofker, Ameland) en Wilhelmina S/P.
Jo ster, dochter van Nachtegaal, heeft in haar nafok: Debora S/P en 
Lente S/P, maar het is niet aansluitend. Eveneens bij Ottsje is er na twee 
schakels niet preferenten: Kitty vd Hoeve S/P.
Een mooie lijn is die van Aize Bouma Oldeboorn uit Trude, M/P, volle 
zus van Ottsje. Trude M/P -  Matilde S/P – Tsjimkje S/P – Maaike fd 
Greidpleats S/P. Tsjimkje, zus van Matilde, is ook ster –preferent. 

Stam 102:
Bruchtsje, dochter van Rosa (Danilo) geeft aanzien aan twee lijnen:
- Henkie M/P – Trienje S/P – Jildou M/P – Betske S – Atie S/P.
                                                     -  Dout S/P   - Diet S/P
- Jaapke Ster – Vijmkje – TJITSKE S/P -  Richtsje E S/P.
Uit de lijn van Tjitske fokt vooral Evert Bruggen veel preferente merries.
Wilma ster, zus van Tjitske, geeft Hiltsje B: S/P, moeder van Reka S/P, 
waarmee de “Fan it Hiem” fokkerij veel succes heeft.
Uit Richtsje fokt Bruggen: Hillie B-  M/P; Ina B- M/P en Rikst Z-  
S/P. Hillie heeft op haar beurt weer drie dochters preferent: Sanne-S, 
Wilmaa-Mod, Liesbet-Mod.  Sanne is moeder van Ylva- S/P.
Ina M/P  is moeder van Tjitske S/P en Agnes B, M/P.
Alles bij elkaar een indrukwekkend resultaat. Wij hopen dat op 
deze stevige basis het moderne en ook het lichtvoetige  meer wordt 
toegevoegd.
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Stam 38:
Diverse stammen hebben negen preferente merries. Om de grote 
invloed en betekenis van de preferente hengst Tsjerk kozen wij  voor 
stam 38 in deze groep. De overige stammen komen in een volgend 
overzicht.
Met de merries Ouk en Wijkje, dochters van Nanne uit Wietsche, had 
Tjerk Benedictus Bakkeveen veel succes op fokdagen van Ta it Bihald, 
Bergum. Daarover in Merriestammen deel I, blz. 358 / 360.
De preferente lijnen zijn:  Wietsche S/P – Ouk S/P – Gerda B- S/P - 
Tetske R- S/P; Roorda.
*Wietsche – Wijkje M/P- Prst , moeder van Tsjerk P en Djurre en van 
Jelkje M-P – Wietsche  S/P  - Rixt S- S-P. 
Overige preferente merries in de nafok van Wijkje zijn
Via Metsje model – Anke S/P  - Maike S/P
*Wietske B - S/P – Leaukje T S/P 
*Hesseltsje B, S/P.
*Marrit B, M/P -  in haar nafok vinden we de preferente  stermerries : 
Sanne en Tyalda.
*Wijkje B, S/P
Met vijf preferente dochters , de preferente zoon Tsjerk en zoon Djurre, 
is Wijkje toch wel een van de belangrijkste fokmerries van het ras.

Vooruitgang.
Een fokleider van een van de Duitse stamboeken zei eens: “met 
minderwaardig uitgangsmateriaal is succes in de fokkerij een lange 
weg”. Het is beter om op verder te bouwen op het fundament van vorige 
generaties. Ik hoop daarbij een beetje een weg te hebben gewezen.

Doede Wiersma 





Antea Group

www.anteagroup.nl

Van stad tot land, van water tot lucht; de 
ingenieurs en adviseurs van Antea Group 
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en 
wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. 
Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals 
milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. 
Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit 
tot een allround en onafhankelijk partner voor 
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 
zetten we deze expertise ook mondiaal in.  
Door hoogwaardige kennis te combineren 
met een pragmatische aanpak gaan we voor 
oplossingen die haalbaar én uitvoerbaar zijn. 
Hierbij proberen we altijd de hoogste sport 
te bereiken. Doelgericht en met oog voor 
duurzaamheid. Al meer dan 60 jaar.

De hoogste sport 
bereiken







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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Oktober
15 oktober 2015 Start CO te Ermelo 9.00 uur

November
7 november 2015 Feestjoun  “It  Fryske Greidhynder”
 Stoeterij Bommelsteyn te Joure
 Aanvang: 20.00uur
11 november 2015  Regiovergadering, zie www.KFPS.nl of  
    Phryso voor meer info. 
 Dorpshuis De Bult, Ter Idzard
  Aanvang: 20.00 uur

30 november 2015 –
03 december 2015 Eerste bezichtiging HK te Drachten
 Aanvang: 8.00 uur 

December
19 december 2015 Halve finale Friesian Talent Cup, 
 De Diamanthal te Balkbrug

Januari 2016
14 – 16 januari 2016 Hengstenkeuring in Leeuwarden incl. 

Finale Friesian Talent Cup
19 – 21 februari 2016 Finale indoorcompetitie dressuur & 

mennen te Sonnega
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Voor de meeste dekhengsten geldt: blinken en  verzinken.
Van de hengsten boven de 13 jaar doen Beart, Jasper en Tsjalke nog 
mee, de overige 21 nauwelijks. Maar ook veel jongere hengsten spreken 
niet tot de verbeelding van fokkers.
Een nieuwe jaargang is populair, we zien het nu weer aan Jehannes en 
Jouwe.
Het is  een gokje wagen, zoals met een staatslot. 
Diverse jonge hengsten begonnen met veel dekkingen maar ze verloren 
de gunst van de fokker als sneeuw voor de zon. 
Positief aan veel dekkingen in het eerste  dekjaar is wel  dat het snel 
inzicht in de fokwaarde geeft en tevens voldoende nakomelingen voor 
het  afstammelingen- onderzoek. Te weinig allure van de hengst zelf en 
teleurstellende  veulens,  dwerg-waterhoofd  geruchten, weinig stermer-
ries, zwakke resultaten bij ABFP drukken snel de dekcijfers.
En andersom zijn positieve berichten,  veel beste veulens, stermerries 
en een betere eerste jaargang 2,5 jarige hengsten (Tsjalle, Thorben) een 
sterke reclame.
_________________________________________________________
________________
Schema: Populariteit hengsten in 2015/per hengstenlijn:
•Bron voorlopige aantallen dekkingen;site KFPS hengsten.
Boven de 100; van 40- 100.
RITSKE           GERKE      YGRAM         HEARKE          JOCHEM             WESSEL
_____________________________________________________________________
____
Gerben 135                                                  Epke   180         Tsjalle     255       Thorben 
139
Take     132                                                  Jouwe 157          Jehannes 186       Alwin    
117
                                                                     Pier     134          Hessel     173

Populaire dekhengsten in 2015
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…………………………………………………………………………………………
RITSKE           GERKE      YGRAM         HEARKE          JOCHEM             WESSEL

Haike   66         Alke 77       Maurits 73       Beart   93           Tsjalke      93       
Wytse  54         (Fabe 35)                              Uldrik 78           Bartele      92     Wolvert  
                48 
                                                                      Jasper 67           Hette        82       Felle       
                46
                                                                     Wylster 54           Mewes     62     Tonjes    
                43
                                                                      Bikkel  44           Reinder    76
                                                                                                 Fonger  ,   58
                                                                                                  Norbert    61 
                                                                                                  Wimer      51
                                                                                                  Onne        41

Onne, vorig jaar 42, heeft minder dekkingen door Hessel en Hette. 
Beart heeft  nog weinig kinder van zijn zonen. Uwe, Maeye, Tjalbert 
en Bikkel dekken weinig. Dries- zoon Uldrik heeft  weer meer  vertrou-
wen, vorig jaar 36, nu 73.         
Buiten de Hearke- en Jochem lijn  zijn , met het oog op de inteelt, meer 
sterk verervende hengsten belangrijk.    
Met uitzondering van Alke hebben alle bovenstaande hengsten eenmaal 
of vaker Jochembloed.  Dat geeft hem een unieke positie zeker nu de rol 
van Fabe afneemt. Toch aarzelen fokkers om hem massaal te gebruiken.           

Doede Wiersma  
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Ik ben Lisa Minkema en ben 14 jaar oud. I
k heb 24 en 25 juli voor de allereerste keer met een Fries gestart op de 
mooie fokdagen van het Greidhynder.
Op 24 juli heb ik meegedaan met de onderlinge dressuurwedstrijd met 
Hedzer een 5 jarige ruin van Jasper 366 die ook nog heel weinig wedstri-
jdervaring had dus voor ons allebei een hele mooie ervaring!
In de proeven vond hij alles nog een beetje spannend maar waren we heel 
blij met de punten(186 en 200) en 2x de 2e prijs en hebben we die avond 
nog mooi nagenoten op het gezellige terras!
De dag erna hebben we weer een hele gezellige dag gehad en heb ik aan 
het eind van de middag met hetzelfde paard Bestgaand rijpaard gereden 
waar we een mooie 4e plaats hebben behaald!
Het zijn 2 dagen waar ik elk jaar weer na uit kijk en nu ik zelf heb 
meegedaan al helemaal top waren! 

Lisa Minkema en haar deelname aan de 
Greidhynder fokdag 2015
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p u u r  &  h e e r l i j k
Damkalf Zomerweg 68a 

9251 MH Burgum 

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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In de ZZ-licht was het Joyce Haaijer-van der Meulen die na een 
spannende kür finale het kampioenslint kreeg met de door de familie 
Haaijer zelf gefokte stermerrie Tialda H. (v. Jasper 366) “Hier voel 
ik mij echt kampioen!” straalde de amazone na afloop. Het is al de 
vierde keer dat deze combinatie de kampioenssjerp krijgt uitgereikt 
en dat steeds in een hogere klasse. Een geweldige prestatie en het 
einde is nog niet in zicht, ze was bovendien KNHS kampioen van 
Friesland. Als organisatie zijn we natuurlijk extra trots want Joyce 
is namelijk ook lid van De Dressuurcommissie. Na een landelijke 
selectie komen alleen de allerbeste Friese paarden aan de start in de 
finale van De Grasdijk KFPS Kampioenschap Dressuur in Kootwijk 
afgelopen zaterdag 19 september. Meedoen is al een prestatie op 
zich.

We waren de laatste jaren verwend met altijd prachtig weer. Dit jaar 
viel er in de ochtend toch regen. Gelukkig bleef de bodem goed en in 
de middag kon iedereen genieten van de zon. Het evenement werd 
goed bezocht, ons commissielid Marian Smits had zelfs te maken 
met een wel zeer enthousiaste fan. Tijdens haar proef parkeerde 
een bezoeker zijn auto keurig naast de jury-auto! Helaas kwam dit 
de proef niet ten goede, dat was balen, maar uiteindelijk kon de 
altijd goedlachse Marian de humor er wel weer van inzien. “Zoiets 
overkomt mij altijd”.

Goed seizoen

Margriet Koopmans-Wiersma had deze zomer al een heel goed 
seizoen met een fraaie derde plaats op de Hippiade. Nu werd ze L2 
kampioen met Mauritszoon Ide K.W. en met de stermerrie Tallina 
(v. Dries 421) werd ze reserve in de ZZ-Licht. Beide paarden komen 
ook nog uit de eigen fokkerij. Bovendien werd de amazone overladen 

De Grasdijk Kampioenschappen
 Dressuur 2015
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met extra prijzen, ze was de beste ruiter van het ochtendprogramma 
en dat was goed voor een mooie staatsiedeken en een rij-jasje van 
HORKA. En dan was ze ook nog overall de beste boven de 25 jaar in 
de spannende finale met Ide K.W. Hiervoor kreeg ze een bon voor een 
overnachting in paardenhotel “De Cantharel” in Apeldoorn en ze mag 
dan haar beide paarden meenemen! De nog maar 15-jarige Demi van 
Nuys hield haar hoofd koel in de finale. In de ochtend stond ze nog 
vijfde in de B maar ze ging er uiteindelijk wel met het kampioenlint 
vandoor met de Pierdochter Goedele van de Demro Stables, een merrie 
uit de eigen fokkerij. In de ZZ-licht werd de jonge amazone derde met 
Hielke van de Demro Stables.

Jildau Wytske fan de Brinkhof zet aanleg om in daden

De 19-jarige Puck Wilmink mocht met de prachtige merrie Jildau 
Wytske fan de Brinkhof extra lang stilstaan tijdens de huldiging. 
Gelukkig is de Norbertdochter al enigszins gewend aan huldigingen 
want een week voor Kootwijk won ze de Finale Pavo Fryso bokaal 
dressuuraanleg voor vierjarige merries op de Centrale Keuring! De 
aanleg werd meteen in daden omgezet want de combinatie werd 
kampioen in de L1. Jildau Wytske was bovendien de beste merrie in de 
klasse B/L en daarvoor kreeg ze een staatsiedeken en drie privé lessen 
van de bekende amazone Esther Liano. Maar dat was niet alles, Puck 
Wilmink won het felbegeerde Fryso-zadel van Tweespan Ruitersport 
omdat ze de beste jeugdruiter was in de finale. De ervaren Esther Liano 
uit Harkema weet zich ook ieder jaar te plaatsen en altijd met nieuwe 
talentvolle paarden. Zij werd kampioen in de M2 met de Beartzoon 
Thijs en werd reserve met de Mauruszoon Pattaconk’s Hugo in de M1. 
Marijke Folmer-Boelen is eveneens een zeer ervaren amazone en ook 
zij lijkt een abonnement te hebben op finale rijden, uiteraard met de 
dekhengsten van De Nieuwe Heuvel uit Lunteren. Ditmaal plaatste ze 
zich met de imponerende stamboekhengst Hette 481 en werd kampioen 
in de M1. De juryleden Verwer, Van Wissen en Bonhof hadden genoten 
van de Z1 en de Z2. “Het was verrassend goed en de paarden werden 
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mooi van de hand gereden”. Deze complimenten waren dus speciaal 
voor de Z1 kampioen Annette Verbeek met de Tietsedochter Cirsten en 
de kampioen van de Z2 Marc-Peter Spahn met de Jornzoon Djorn van 
de Demro Stables. Marc-Peter Spahn was net de trotse vader geworden 
van een zoon, toch kon hij zijn hoofd erbij houden en reed hij een hele 
harmonieuze kür op muziek.

Kampioenen happening

De prijsuitreiking te paard was echt een happening, het duurde wel even 
want de kampioenen kregen allemaal een chique grijze kampioensdeken 
van Stal Bolsterbos op. Vervolgens kon voorzitter Boudewijn Sengers 
samen met de nieuwe hoofdsponsor Frank van den Boogaert van 
De Grasdijk en Gerald Pots, de vertegenwoordiger van het KFPS de 
gelukkigen feliciteren. Van het KFPS krijgen de reserve-kampioenen 
en de derde prijswinnaars nog een waardebon opgestuurd. Janna Koes 
kwam alle kampioenen, reserve-kampioenen en derde prijswinnaars 
verblijden met een bon voor een combinatietraining op de flexchair en 
te paard. Kortom voor de finalisten was er genoeg te winnen. De vierde 
prijswinnaars mochten een waardebon ophalen bij het secretariaat voor 
een gratis zak Besterly voer. Tot slot was het dan eindelijk tijd voor de 
ereronde. Dat was nu ook weer genieten door de paarden, ruiters en 
het meelevende publiek, een prachtige afsluiting van een fantastisch 
dressuurfeest!

De Grasdijk KFPS Kampioenschap Dressuur, uitslag 19 september 2015 
Kootwijk: B: kampioen Demi van Nuys met Goedele van de Demro Stables 
67%; L1: kampioen Puck Wilmink met Jildau Wytske fan de Brinkhof 
68,33%; L2: kampioen Margriet Koopmans-Wiersma met Ide K.W. 69,33%; 
M1: kampioen Marijke Folmer-Boelen met Hette 481 68,89%; M2: 
kampioen Esther Liano met Thijs 67,56%; Z1: kampioen Annette Verbeek 
met Cirsten 66,96; Z2: kampioen Marc-Peter Spahn met Djorn van de 
Demro Stables 73%; ZZ-Licht kampioen Joyce Haaijer-van der Meulen met 
Thialda H 68,25.
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Viertal wedstrijd

De viertallen hebben nu echt hun plek gevonden in Kootwijk. Er 
kwamen dit jaar zes viertallen aan de start. De zussen Annette, Anna-
Rixt, Marrit en Marije Verbeek uit Blija (Dongerruters) met de door de 
familie zelf gefokte paarden wonnen overtuigend de L/M met 69,60%. 
Het team stond onder leiding van Baukje Wijma. Dat was tevens de 
hoogste dag score en hiermee wonnen ze een combinatietraining op 
de dressuursimulator en de flexchair aangeboden door Ruiter Balans 
Centrum uit Veeningen. Van de beide Z viertallen was ’s Gravenhof de 
beste met 66,80%. Dit team bestond uit Debby de Graaf, Laura Roling, 
Anke Kuppens en Miriam Westmaas. De viertallen De Dongerruters 
en Z-Friezenteam gaven een zeer aansprekende demonstratie op 
muziek tijdens het middagprogramma. Dit werd speciaal gedaan om het 
afdelingsdressuur te promoten. Dus we hopen volgend jaar nog meer 
teams te kunnen verwelkomen!

Subtop wedstrijd

De prestaties in de ZZ-zwaar waren nogal wisselend. Enkele ruiters 
moesten zelfs afgroeten omdat de paarden blijkbaar spoken zagen. 
De juryleden vonden bovendien dat de meeste paarden te kort in de 
hals werden en dan komen de oefeningen niet goed tot hun recht. 
De eerste proef werd gewonnen door Susan Bouwman-Wind met de 
stamboekhengst Tjaarda 483 met 62%. De veelzijdige hengst werd 
een week daarvoor nog reserve kampioen bij de dekhengsten voor de 
sjees! De rode rozet was voor Hilda Rijpkema met haar aansprekende 
Wikkezoon Knillis, zij verdienden 60,57%. In de tweede proef kwam 
Karen Beijaard bovenaan met Imke van de Miede (v. Olof ) met 63%. 
De top van de Lichte tour rijders reden mooie proeven, bovendien 
scoorden bijna alle combinaties boven de 60%, een zeer positieve 
ontwikkeling voor onze Friezen in de hogere dressuur. De Intermediaire 
I en de Prix St. Georges werden in handicap verreden. De eerste 
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prijs ging naar Ingeborg Klooster, zij reed zeer sterk en kreeg met de 
Branduszoon Lex oet oale Kloosterveen maar liefst 67,3% van de jury! 
De tweede prijs ging naar Esther Liano met de Wierdzoon Pattaconk’s 
Pluto met 65,72%. Harmina Holwerda zat er met 65,13% dichtbij en 
werd derde met haar mooie Petrus Pj, een zoon van Heinse 354. De 
vierde prijs was voor Thea Dijkstra met de stamboekhengst Michiel 442. 
Door een misverstand binnen de organisatie werd ze niet opgeroepen 
voor de prijsuitreiking te paard, dat was jammer en dat betreuren 
we zeer. In ieder geval kan Thea wel super trots zijn op Michiel 442 
want ze scoorden 64,01%! Melanie Mouthaan reed als enige de U25 
proef met de Fabezoon Wilke-C van de Wijdewormer, het was goed 
voor 63,02% en daarmee won ze de Midden tour (U25 in handicap 
met Intermediaire II). Esther Liano was in de wolken met haar 
percentage van 60,79 met de Winandzoon Ebele fan Groenestein in de 
Intermediaire II. De ruin blonk uit met z’n sterke verruimingen en in 
de series. Het was de eerste keer en dan meteen winst, de combinatie is 
hierdoor nu startgerechtigd in de Grand Prix. “Er moeten nog dingen 
beter worden zoals de passage en de piaffe in de proef voordat we 
overgaan, maar daar gaan we hard aan werken. De eners springt hij al. 
Ik weet dat Ebele dit niveau aankan, hij wil het echt voor mij doen.” Van 
eigenaar Jaap van der Rhee van Stoeterij Groenestein krijgt Esther alle 
kansen om dit doel te bereiken. Jenny Veenstra reed als enige een Grand 
Prix kür op muziek. Ze reed de proef in de hoofdring op het gras. Jenny 
Veenstra toonde met de Rypkezoon Wolter V de zwaarste oefeningen 
uit de gespecialiseerde dressuursport. De prachtige proef werd beloond 
met 63,88%. Voor alle deelnemers aan de Subtop was er een goodybag 
van Super-Horse.

Jelly Veltman 



Hoofdstraat 39 - 9244 CL Beetsterzwaag 
Telefoon: 0512 382224  - www.kotaradja.nl
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Wij gaan naar ......

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

Ruitershop & zadelmakerij Beerens

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

Ruitershop Beerens Scharnegoutum  - www.ruitershopbeerens.nl

Ruime winkel, ruime keus
Al meer dan 35 jaar een begrip Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe webwinkel.
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KFPS Sportcompetities
In 2015 is bij de enthousiaste besturen en sponsoren van de KFPS 
indoorcompetitie en KFPS outdoor mencompetitie het idee ontstaan 
om de krachten te bundelen. Het doel van deze KFPS Sportcompetities 
is het prachtige, veelzijdige Friese paard nog beter te promoten in de 
wedstrijdsport.

2015 is het jaar van de KFPS-sportcompetitie. 
Sportcompetities ter bevordering om het Friese Paard in al zijn facetten 
te stimuleren in de sport. 
Een nieuw logo en een nieuwe site horen daar ook bij. 
Het “indoor” dressuur en mennen en de “outdoor” mencompetitie 
hebben de handen ineen geslagen en gaan verder onder de naam KFPS-
sportcompetities.
Iedere sportcompetitie heeft en houd zijn eigen trofee. 
Bij de dressuur wordt er gestreden om de zilveren zwepen, het indoor 
mennen heeft de tinnen menner en het outdoor mennen heeft dit jaar 
voor de eerste keer het bronzen beeld.

Indoor competitie
De indoorcompetitie wordt in de winter verreden met wedstrijden door 
heel het land, en duurt van oktober tot de finale eind februari. Deze 
wedstrijden zijn voor zowel dressuur als mennen.

Dat het Friese paard kwaliteiten heeft als dressuurpaard is voor veel 
liefhebbers van dit ras bekend. Maar zelfs voor insiders, is dat niet altijd 
het geval geweest. Ruim 20 jaar geleden plaatste het KFPS daarom een 
oproep in de het verenigingsblad de Phryso om (dressuur)ruiters er op 
attent te maken dat er een laagdrempelige dressuurwedstrijd speciaal 
voor Friese paarden werd georganiseerd. Er was een grote rubriek 
voor ruiters zonder startkaart en ook de klasse Z-rubriek stond op het 
programma, al was de opkomst daarvoor toen nog erg laag.
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Niveau
Inmiddels heeft ook de KFPS-indoorcompetitie zich ontwikkeld tot een 
van de grootste indoorevenementen van Nederland!
Met recht want ook hier is niet alleen het aantal deelnemers fors 
toegenomen, ook het niveau van de ruiters is flink gestegen. Dit neemt 
niet weg dat er nog steeds aan de weg getimmerd kan worden om het 
niveau nog verder te verhogen. In 2014 is de KFPS-indoorcompetitie 
voor het eerst nationaal gegaan, met meer selectie wedstrijden door 
geheel Nederland, van Oenkerk tot en met Tilburg. De hoogst 
geplaatste combinaties per rubriek, onder het zadel of aangespannen 
verrijden uiteindelijk in Sonnega de finale eind februari. Net als de 
afgelopen jaren zal hier op zaterdagavond ook de subtopwedstrijd aan 
het programma toegevoegd worden, waarbij het aantal deelnemers ieder 
jaar toeneemt.  

Voor meer informatie en agenda indoorwedstrijden kijk op de 
website: 

www.kfpssport.nl 
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Op de vrijdagmiddag tijdens de 
centrale Keuring zat inspecteur 
Fetse Veldstra op de tribune. Hij 
hoefde niet in de ring te staan 
om te keuren, maar volgde wel 
aandachtig de verrichtingen van 
zijn collega’s. Vooral baan 1 had 
zijn bijzondere belangstelling, 
want hier werd zijn eigen paard Iris 
Maartje gekeurd.
In de negentiger jaren waren de  
“fan Veldbos” paarden bekende 
verschijningen in de keuringsbaan, 
maar ook op de concoursvelden. 
De meeste mensen zullen zich 
Harmen (v.Oege) nog heel goed 
kunnen herinneren. Samen met 
Ate W boekte Harmen successen 
in zowel het tweespannummer als 
ook in de tandemrubrieken. Ook 
in de ereklasse stond Harmen zijn 
mannetje. Later vormde Harmen 
met volle zus Siera fan Veldbos 
een succesvolle combinatie. 
Harmen en Siera hadden beide                                                                      
Pierkje (v. Hearke) als moeder.                                                                                                                        
Rona fan Veldbos (v. Feitse) 
werd tweemaal jeugdkampioene 
op de fokdag van It Fryske 
Greidhynder en ze behaalde ook 
het jeugdkampioenschap op de 

Centrale Keuring, toen nog 
in Leeuwarden. De ouderen 
onder ons zullen zich zeker nog 
herinneren hoe ze zich in draf 
presenteerde.
Rona fan Veldbos had Dora 
fan Veldbos als moeder. Zij was 
een volle zus van Harmen en 
Siera fan Veldbos. Dora zelf 
werd model verklaard en is later 
naar Duitsland verkocht. Een 
andere dochter van Dora, Loeske 
(v.Walter) werd reservekampioen 
bij de jeugd. Ze was niet een mooi 
paard volgens Fetse, maar volgens 
de jury was haar draf “weergaloos”.
In later jaren horen we niet meer 
zoveel van de fan Veldbos paarden. 
Fetse is gestopt met tuigen en 
heeft het ook druk met keuren. 
Tot een paar jaar geleden Renske 
fan Veldbos van zich laat horen.  
Renske is een dochter van Leffert, 
uit Rona van Veldbos. Iedere keer 
als Renske in de keuringsbaan 
verschijnt behaalt ze een eerste 
premie. Zij wordt voorlopig 
kroon, maar haalt niet voldoende 
punten(75)  tijdens de ABFP-test 
om definitief kroon te worden. 
Jammer….

Hynstefolk: Fetse Veldstra
Geef de moed niet te snel op…….…
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Wanneer Renske thuis komt 
blijkt zij niet helemaal rad te 
zijn. Onderzoek in dierenkliniek 
Wolvega toont aan dat Renske een 
ernstige peesblessure heeft. Volgens 
de dierenartsen is het een wonder 
dat ze de 75 punten bij elkaar 
gelopen heeft. Goede raad is duur. 
Hoe duur doet blijken als men een 
stamcellenbehandeling voorstelt. 
Een alternatief is om Renske box 
rust te geven, maar haar iedere dag 
een kwartier te laten stappen. Fetse 
weet van zichzelf dat dit moeilijk 
vol te houden zal zijn, maar Hennie 
Roffel (in de dressuurwereld geen 
onbekende) ziet er wel wat in. 
Zij krijgt dan ook Renske onder 
haar hoede. En het lukt: met heel 
veel geduld begint het herstel 
op gang te komen. Na verloop 
van tijd wordt Renske weer heel 
licht aangereden en ze komt 
zover dat ze een IBOP kan lopen. 
Renske behaalt 77 punten en het 
definitieve kroonschap is een feit. 
Hennie heeft eer van haar werk.
Omdat de pees waarschijnlijk 
een zwak punt zal blijven bij 
wedstrijden die steeds zwaarder 
worden naarmate een paard hoger 
komt, wordt Renske verkocht. 
Maar om nu geen paarden meer 
te hebben waar een uitdaging in 

zit voelt ook niet goed en Fetse 
koopt twee driejarige merries, 
die nog niet voor de keuring 
zijn geweest: een jonge Stendert 
en een jonge Norbert. Beide 
paarden worden beleerd onder 
het zadel, weer door Hennie 
Roffel die met Renske zoveel 
succes heeft geboekt. De Stendert 
merrie wordt na het beleren weer 
verkocht maar de Norbert dochter 
Iris Maartje (m.v.Karel) en gefokt 
bij de familie van Doorn, biedt 
perspectief. Als veulen heeft 
zij een eerste premie behaald. 
Zij wordt aangeboden op de 
stamboekkeuring in St. Nicolaasga 
en wordt in het stamboek 
opgenomen met een……….derde 
premie. Geen ster dus. Volgens 
de jury doet ze erg jeugdig aan 
en ze is in het middenstuk iets 
gezonken. Teleurstelling: ik kon 
mij de mensen die ik zelf in de 
baan krijg met een paard wat niet 
krijgt wat ze hadden verwacht 
even heel goed begrijpen, zegt 
Fetse hierover.
We hadden een jarenplan 
gemaakt, maar het eerste jaar 
haalden we de doelstelling: 
ster worden dus niet.                                                                                                                                           
Het plan moest bijgesteld worden. 
Dan eerst maar een IBOP. 
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Iris Maartje loopt onder Hennie 
Roffel een IBOP met 77 
punten. Doelstelling gehaald. 
In de aansluitende keuring 
wordt ze ster met een tweede 
premie. (zat er niet meer in?)                                                                                                                                       
Voor het volgende jaar weer een 
nieuwe doelstelling: als 5 jarige 
naar de fokdag en hopen dat ze 
daar een eerste premie krijgt. Wat 
blijkt , ze is op deze dag de enige 
stermerrie met een eerste premie 
en wordt uitgenodigd voor de 
Centrale Keuring.
En zo zit Fetse Veldstra dus op 
de vrijdagmiddag van de Centrale 
Keuring  met toch wel enige 
spanning te kijken of de volgende 
doelstelling zal worden gehaald. 

En ja hoor, ook deze hindernis 
wordt genomen: Iris Maartje 
wordt definitief kroon.
Hoe nu verder? Dat is nog niet 
helemaal duidelijk. Wedstrijden 
gaan rijden of toch maar 
verkopen? (er was al belangstelling 
vanuit het buitenland). De tijd 
zal het leren. Maar wanneer ze 
verkocht wordt, zal er zeker een 
ander paard voor in de plaats 
komen, waarvoor ook weer 
een meerjarenplan zal worden 
opgesteld.

Want je ziet het zegt Fetse: geef 
niet te gauw de moed op, soms 
is het toch zo dat de aanhouder 
wint.
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