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Het is al weer een tijd geleden 
maar in deze Op Tal kijken wij nog 
even terug op onze 65e fokdag. 
Ik denk dat wij terug kunnen 
kijken met een gevoel van 
opluchting en trots. 
Opluchting omdat het aantal 
paarden weer terug is op het niveau 
van de afgelopen jaren en het dipje 
van vorig jaar daarmee een incident 
lijkt. Trots omdat het een mooie 
fokdag was en de resultaten heel 
goed zijn te noemen. Dat werd 
beaamt door de juryleden die 
met name vol lof waren over de 
rubriek driejarigen (er werden maar 
liefst 5 eerste premies uitgereikt) 
en over de hoge kwaliteit in de 
kampioenskeuringen. Verder op in 
Op Tal vindt u de uitslagen. 

De uitslagen kunt ook op onze 
website vinden. Door problemen 
die wij hebben gehad met de 
website heeft dat helaas lang 
geduurd. Wij denken dat wij de 
problemen inmiddels hebben 
opgelost en hopen dat hij vanaf nu 
up-to-date kan worden gehouden.

Op de Centrale Keuring werd de 
kwaliteit van de fokdag bevestigd. 
De paarden van It Greidhynder 
lieten zich ook weer prima zien 
en er waren hele mooie resultaten, 
zowel bij de gebruiksrubrieken als 
de keuringsrubrieken.  

Er worden deze winter ook 
weer enkele winteractiviteiten 
georganiseerd. Wij denken dat er 
weer een gevarieerd programma 
is opgesteld waaronder een leuk 
uitje. In deze Op Tal vindt u een 
beschrijving van de activiteiten en 
hoe en waar u zich op kunt geven.

De feestavond, waar wij onder 
andere de prijzen van de fokdag 
uitreiken en de fokker van het jaar 
bekend maken, wordt vanwege 
het jubileum weer opgeluisterd 
door het cabaret door onze eigen 
leden. Dat is altijd prachtig, zeer 
vermakelijk en een groot succes. 

Van de bestuurstafel
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Een uitnodiging voor deze avond 
vindt u verderop in deze Op Tal. 
Wij als bestuur kijken er heel erg 
naar uit. Wij hopen u ook en zien 
u dan ook graag op zaterdag 19 
november a.s. in It Buorskip in 
Beetsterzwaag! 

Namens het bestuur,

Bart Aerts
Voorzitter 
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Uitnodiging Feestavond

Eénmaal in de vijf jaar is het weer zover.
It Greidhyndercabaret treedt op…………. 

Zaterdagavond 19 november aanvang 20.00 uur.
Dorpshuis “De Buorskip”te Beetsterzwaag

Op deze avond zal bekend gemaakt worden wie “Fokker van het jaar” is 
geworden.

In de pauze worden de kampioensprijzen uitgereikt.
D.J Eppie verzorgt de muziek, waarop na afloop natuurlijk gedanst kan 

worden.
We hopen dat veel Greidhynderleden met hun familie, vrienden en 

bekenden naar Beetsterzwaag zullen komen. 
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Uitslagen Fokdag 
It Fryske Greidhynder 2016

Uitslagen vrijdag 29 juli

Rubriek 1 Hengstveulens
1e  003, 004, 005, 054, 059
2e  001, 006, 007, 008, 010, 011, 015, 017
3e  002, 012, 014, 016
Afwezig 009, 013 naar zaterdag

Rubriek2A Merrieveulens
1e  024
2e  018, 020, 021, 023
3e  019, 025
Afwezig 022

Rubriek2B Merrieveulens
1e  028, 032
2e  026, 027, 029, 030, 033, 034, 035
3e  031

Rubriek 7 Graadverhoging 4+ merries
Ster 1e  -
Ster 2e  044
Stb. 3e  040, 042
Stb.   037, 038, 039, 043
N.O.  -
Afwezig 036, 041

Rubriek 12 Opname ruinen
Afwezig 045, 046
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Uitslagen zaterdag 30 juli

Rubriek 1  Hengstveulens
1e  049, 052
2e  048, 050, 051, 053, 055, 056, 061, 013
3e  058, 060
Afwezig 047, 057, 054  059 op vrijdag gekeurd

Rubriek 2A Merrieveulens
1e  062, , 064, , 069, 072
2e  065, 066, 067, 068, 070, 071
3e  063

Rubriek 2B Merrieveulens
1e  076
2e  077. 079, 080. 081, 082
3e  073, 074, 075, 083
Afwezig 078

Rubriek 3 Entermerries
1e  088, 086
2e  087, 085
3e  084

Rubriek 4 Twentermerries
1e  090, 092, 094
2e  095, 093
3e  091
Afwezig 089
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Rubriek 5 Opname 4 jaar en ouder
Ster 2e  097
Stb. 3e  100
Stb.  096, 098, 101, 102
Afwezig 099

Rubriek 6A Opname 3 jarige merries
Ster 2e  106, 103
Stb. 3e  107, 108
Stb.  104
Afwezig 105

Rubriek 6B  Opname 3 jarige merries
Ster 1e  113
Ster 2e  112
Stb. 3e  114, 109
Stb.  110
N.O.  111

Rubriel 6C Opname 3 jarige merries
Ster 2e  117
Stb. 3e  118, 116
Stb.  120
N. O.  115
Afwezig 119

Rubriek 6D  Opname 3 jarige merries
Ster 1e 1 126
Ster 2e  122
Stb. 3e  121, 123
N.O.  124
Afwezig 125



Samen sterker

www.rabobank.nl/dfo

Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen 

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

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

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

en jong talent 
in het zadel.

De top
aan goud

helpen
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Claire Muller    Peter van der Weij     Pascale Drijfhout 
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Rubriek 6E Opname 3 jarige merries
Ster 1e 1 130
Stb. 3e  131, 129
Stb.  128
Afwezig 127, 132

Rubriek 6F Opname 3 jarige merries
Ster 1e 1 137, 138
Ster 2e  134
Stb. 3e  136
Stb.  135
N.O.  133

Rubriek 8A 4 t/m 6 jarige stermerries
Verwijzing CK 140, 141, 139, 143
Geen verwijzing CK 142
Afwezig  -

Rubriek 8B 4 t/m 6 jarige stermerries
Verwijzing CK 147, 149, 148
Geen verwijzing CK 146, 144, 145
 
Rubriek 9 stermerries 7 jr e.o.
Verwijzing CK 152, 158, 155, 153
Geen verwijzing CK 157, 151, 154, 156, 159
Afwezig  150
 
Rubriek 10 kroonmerries
Verwijzing CK 162, 163, 164
Geen verwijzing CK 161
Afwezig  160

Rubriek 11 modelmerries
Verwijzing CK 166, 165
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Kampioenen 2016

Veulen Kampioen
059 Bowe fan de Mersken 201601866 VVR H
Fokker / Eig.: Fam. Age Okkema, De Mersken 6,9248 WR 
Siegerswoude

Enters en Twenters
Kampioen: 090 Valentina fan ‘e Ridderdijk  201400472  Vb M 
Fokker: Mevr. A. Duiven-Lettinga, Ridderdijk 13, 8741 KE Hartwerd
Eig.: J.J. v.d. Meulen, It Noard 117, 8512 AD Broek-Noord
Reserve: 086 Ylja A.d.V  201501453  Vb M  
Fokker/Eig.: Mevr. A. Vries, Kleasterwei 22, 8511AL Goingarijp

3 jarige merries
Kampioen:137 Swaen fan ‘e Miedepleats  201303106  Vb M
Fokker: J.F. van der Ende & S.T. van der Ende, Tsjemlan 13, 8627 SJ 
Gauw   
Eig.: J.J. v.d. Meulen, It Noard 117, 8512 AD Broek-Noord
Reserve: 126 Romkje  201301908  Vb M  
Fokker: G.H. Kingma & H.P. Kingma, P/a Fjildwei 5, 8541 AB 
Akmarijp  
Eig.: G. H. Kingma, Fjildwei 5, 8541 AB Akmarijp

4 t/m 6 jarige merries
Kampioen: 141 Hitske fan ‘e Wigêri  201003090  Stb Ster  
Fokker: Mevr. G. v.d. Veer-Jellema, De Warren 23, 8406 AG Tijnje
Eig.: B.E. v.d. Veer & W. Flapper, De Warren 23, 8406 AG Tijnje
Reserve: 140 Hiske S. fan Lutke Peinjum  201001488  Stb Ster  
Fokker: N.J. Osinga, Boekelterweg 6, 8392 TT Boijl 
Eig.: G.M. Rozema, De Bult 6, 9243 WE Bakkeveen



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
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7 jaar en oudere stermerries
Kampioen: 166 Zytske ût de Grachten  200701269  Stb Model Sport  
Fokker: Mevr. L.W. Brinksma & M.H.A. Schothorst, Dorresteinweg 
70, 3763 LL Soest   
Eig.: Dhr. J.M.L. Glas, Hounsdijk 6, 9084 BV Goutum
Reserve: 152 Zenna fan de Kadyk  200701234  Stb Ster  
Fokker/Eig.: H. de Boer, Kadijk 14, 8464 VK St. Johannesga
 

Algemeen kampioen 2016
 166 Zytske ût de Grachten  200701269  Stb Model Sport  
  
   Reserve kampioen 2016

137 Swaen fan ‘e Miedepleats  201303106  Vb M

KS
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Uitslagen middagprogramma zaterdag 30 juli 2016

Rubriek A: Enkelspan merries
1.  Haitske fan Bokkum  Fabe 348 x Gaije 295 
 Bauke de Boer
 2.  Lourenske   Tymon 456 x Beart 411
 Udo de Haan

Rubriek B: Enkelspan hengsten en ruinen
1.  Jilt Tjedda K.   Norbert 444 x Ulbert 390  
 Henk Minkema
2.  Mario van de Poldersdijk Jasper 366 x Leffert 306  
 Jolanda Schreuder

Rubriek D: Bestgaand rijpaard ongeregistreerd
1. Minke R.V.   Norbert 444  
 Jitske Tolsma
2.  Geeske van Hoeve Jacolie Wobke 403  
 Harm de Ruiter
3.  Melle van de Lits  Wimer 461    
 Lisa Minkema
4.  Rutmer fan de Greidpleats Wimer 461  
 Heleen Jonkman
5.  Ina van Asinga  Haitse 425  
 Jeltsje Smeding
6.  Jantina ut’e Reiden  Aan 416  
 Maaike Hielkema – van der Meer
7.  Elske fan’t Suderein  Jasper 366  
 Janny Brouwer
8.  Lieuwe fan it Skarsicht Jesse 435  
 Petra Zeelen
9. Adelheid van de Elsenhof Jerke 434  
 Abe Mulder
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Rubriel E: Bestgaand rijpaard geregistreerd
1.  Herke V    Anders 451  
 Lonneke Warmerdam
2.  Twirke van’t Oostende  Olrik 383  
 Angela Blaauw
3.  Michiel fan de Iepene Hikke  Aan 416  
 Jildau Hart
4.  Wybrand fan e Pastorie  Jasper 366  
 Afke Dees Ploegstra
5.  Hotske P stal Sybrandaburen  Eibert 419   
 Ellen Bangma
6.  Hank H    Doaitsen 420   
 Heleen Jonkman
7. Haitske Fan Bokkum   Fabe 348   
 Petra Boersma
8. Fetty fan ‘t Suderein   Teeuwis 389   
 Sietske Hijlkema

Rubriek H: onbekend talent bokaal
1.  Geartsje fan Bangazathe  Brandus 345   
 Jelmer Chardon
2. Melle van de Lits   Wimer 461   
 Albert Minkema
3. Minne van de Lits   Jerke 434  
 Age Okkema
4. Jilt Tjedde K.    Norbert 444   
 Henk Minkema
5. Mario van de Poldersdijk  Jasper 366   
 Jolanda Schreuder



ontwerp:

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
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Hoofdstraat 39, Beetsterzwaag, tel. 0512 382 224

Kom eens Oosters 

genieten van twee 

generaties kookkunst 

en een ongekende 

gastvrijheid

Met elkaar genieten 

van onze gerechten 

met Italiaans-Japanse 

invloeden en Spaans 

temperament

www.kotaradja.nl  info@kotaradja.nl www.meimei.nu  info@meimei.nu



DE UITDAGING 
VAN EEN
STABIELE
MANEGEBODEM
>>

Een uitstekende manege-

bodem is een kritische 

succesfactor van uw hobby 

of  bedrijf  en haar belang 

is in onze sport veelal 

ondergewaardeerd. 

Stabiliteit, veerkracht en 

wateroverlast zijn de groot-

ste problemen die vaak 

goede prestaties van paard 

en ruiter in de weg staan. 

In veel gevallen zijn deze 

problemen in bestaande 

manegebodems eenvoudig 

op te lossen en voor

nieuwe bodems eenvoudig 

te voorkomen mits de juis-

te adviezen worden gevolgd 

en de juiste producten 

worden gebruikt.

Wij staan u graag met 

daad en raad bij. Uw zorg 

is onze uitdaging. 

polyvlokken.com

Kijk op onze website: polyvlokken.com of  bel 0900 - 9600

TRENDSETTER 
IN LED VOOR 
RIJBAK-
VERLICHTING 
>>

Het perfect verlichten van 

uw paardenbak is nood-

zaak als u de beste pres-

taties van paard en ruiter 

verlangd.  

Als geen ander kunnen wij 

u voorzien van de beste 

en meest efficiënte rij-

bakverlichting tegen de 

beste prijs. Wij ontzorgen 

u graag, neem vrijblijvend 

contact met ons op voor 

advies.

HET GROOTSTE ASSORTIMENT POLYVLOKKEN IN DE BENELUX
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Nieuws

Op Tal   oktober 2016

Agenda Regio – en Ledenraadvergadering
Regiovergadering voor leden It Fryske Greidhynder en Het Friese 
Paard Wolvega staat gepland op 9 november 2016 in 
Cafe Restaurant Overwijk, Heawei 9, 8406 AV  Tijnje  
Aanvang: 20.00 uur
Concept Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag vorige vergadering
5. Financiën
a. Begroting 2017
b. Vaststellen contributie en tarieven
c. Overige
6. Benoemingen
a. Bestuur
b. Fokkerijraad
c. Tuchtcommissie
d. Ledenraad
7. Voorstel wijziging keuringsreglement- mogelijkheid primering  
 één- en tweejarige hengsten.
8. Voorstel wijziging registratiereglement
a. Uitbreiding Sportpredicaat
b. Formalisering eisen tav. Exterieur en sportaanleg tbv   
 Kroonverklaring
9. Voorstel wijziging nakomelingen onderzoek procedure   
 nakomelingenonderzoek Noord - Amerika
10. Voorstel wijziging hengstenkeuringsreglement – uitbreiding  
 deelname herkansing.
11. Rondvraag
12. 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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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.

Markus 491 (Maurits x Onne) 
KAMPIOEN JONGE DEKHENGSTEN 2016

en Algemeen Reservekampioen 2016

Oudemirdum  T 0514 57 21 11   |   M 06 51 10 66 95    www.dekstationgaasterland.nl

Dekstation Gaasterland

Markus 491
(MauritsxOnne)

Maurits 437 Sp� t  
(Ulbert x Ulke) 

Alke 468 
(Fabe x Jacob) 

Training        Keuringsklaar maken       Verkoop

Fonger 478 
(Olgert x Doeke)  

Mewes 438 
(Teewis x Oege) 
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Hoe oud kan “ Hennie “ onze Friese merrie 
worden?

Dit hebben wij, Betty en Oene Bosma, ons de afgelopen jaren vaak 
afgevraagd wanneer we weer een nieuw jaar tegemoet gingen. Maar nu 
weten we het.
Op 5 april 1984 werd een merrieveulen bij de familie  Siemensma te 
Exmorra uit Nalina 6338 en met als vader Jochem 259 geboren. Op de 
keuring in dat jaar kreeg Hennie als veulen een 2e premie. In 1985 werd 
Hennie aangeboden op de paardenveiling te Joure. In dat jaar hadden 
wij ook de beslissing genomen om een fries paard te kopen en wat is er 
dan mooier om op een veiling op een paard te bieden. Echter werd ze 
in gehouden daar de prijs niet was wat men er voor vroeg. Dus na de 
veiling Siemensma nog maar eens op gezocht en die gaf ons geluk. 
Na twee jaar weidegang zijn we Hennie gaan beleren in tuig en onder 
het zadel. Voor ons en Hennie was dit een ontdekking en kon ik 
mijn opgedane ervaring tijdens de men lessen bij Manege Dekema in 
praktijk brengen. Betty had al jaren ervaring in het rijden onder het 
zadel en zo konden we het een met het ander mooi combineren. We 
hadden Hennie voor ons plezier en voor de sport, het fokken was mooi 
meegenomen maar voor ons niet de hoofdzaak dan hadden we voor 
een paard met een betere afstamming moet gaan. Ook kreeg Hennie in 
1988 het sterpredicaat. 
We hebben met Hennie diverse ringrijderijen bezocht. Betty heeft haar 
in de dressuur uitgebracht en haar na L1 gereden. Ik heb haar in de 
dressuur, vaardigheid en marathon uitgebracht. In 1990 zijn we Fries 
kampioenmennen geworden in de L-dressuur en Z-vaardigheid. In de 
dressuur zijn we uiteindelijk tot de ZZ gekomen.
Daar Hennie een bijzonder braaf paard was konden we ook jaarlijks een 
ritje maken met de kinderen van de peuterclub in Terwispel en werd zij 
een aantal malen ingezet tijdens het dorpsfeest voor de versierde wagen 
van de buurtvereniging.



29Op Tal   oktober 2016

Overig
Zoals we al melden hadden wij haar voor de sport, maar een veulen erbij 
was ook leuk. Ze heeft ons 14 veulens mogen geven, 8 merrieveulens  en 
4 hengstveulens. Waarvan wij momenteel Wieke B (v. Jakob) nog opstal 
hebben. Hennie was zo’n braaf paard dat wanneer zij geïnsemineerd 
moest worden en we hiervoor een afspraak met Bob Hofstee hadden 
gemaakt het een aantal keren is voorgekomen dat hij haar in het land al 
had geïnsemineerd voordat wij er waren. 
Wij hebben ons de afgelopen jaren vaak afgevraagd wanneer we weer 
een volgend jaar tegemoet gingen of Hennie de winter weer zou 
doorkomen. De winderperiodes werden zwaarder voor haar maar in 
de zomer in het land sterkte ze weer helemaal aan. Ook de afgelopen 
periode zag je dat ze minder werd. Toen we haar een paar weken terug 
op een morgen uit de box haalden zagen we direct dat er iets mis was. 
We hebben haar nog in het land gelaten maar avonds bij het binnen 
halen waren we ons er van bewust dat het ook wel eens gebeurd zou 
kunnen zijn. De volgende morgen was ze nog verder achter uitgegaan. 
We hebben toen in overleg met de dierenarts besloten om haar te laten 
inslapen, 11 april 2016.  
Dan komt er na 32 jaar een einde aan een leven van een bijzonder paard 
dat 31 jaar bij ons is geweest. Later realiseer je je pas dat zij ouder was 
dan onze kinderen en dat er een deel van de familie is weggevallen.
Maar nu weten wij hoe oud een Fries paard kan worden.
Betty en Oene Bosma 

 

Rit met peuters 1994



De Boeg 17    
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0512 542 544      
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Je kunt vaak veel meer dan je denkt………..

Twee jaar terug konden mensen zich opgeven bij Siebren Minkema 
voor een aantal “lesavonden” in het keurings-klaarmaken van je paard.
Ook dit jaar werd dat aanbod gedaan en één van onze leden heeft daar 
ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. 
Of dit ook anderen geïnspireerd heeft weten we niet, maar bij de familie 
van der Veer gingen ze wel aan de slag. Longeren, stappen, draven, er 
werd zelfs een driehoeksbaan uitgezet om ook daarin zo goed mogelijk 
te oefenen.     Daarna toiletteren en op naar de fokdag. Jammer genoeg 
werd de driejarige merrie niet ster, maar bij de vier tot en met zesjarigen 
was er wel succes. Hitske fan ‘e Wigêri stond op de tweede plaats en 
werd beloond met een eerste premie. Daarbij kreeg zij een uitnodiging 
voor de kampioenskeuring. En ja hoor, Hitske deed er nog een schepje 
bovenop, en misschien Eabe en Eelke ook wel. Het resultaat was 
geweldig. Hitske werd uitgeroepen tot kampioen bij de 4 tot en met 6 
jarige merries. De hele familie juichte. Wat een prachtige blijdschap.
Hitske mocht natuurlijk nu ook naar de centrale keuring. Daar deed ze 
het ook heel goed, alleen zat het voorlopig Kroon er (nog) niet in. Maar 
wie weet, alle goede dingen komen langzaam. Hitske weet daar alles 
van. Als driejarige niet goed genoeg bevonden om ster te worden en kijk 
nu eens wat een mooie dagen ze haar eigenaren bezorgde.
Ik neem aan dat ook de andere paarden thuis op dezelfde manier 
worden getraind, want op 31 augustus tijdens de stamboekkeuring in St. 
Nicolaasga kregen twee andere Wigêri-paarden het sterpredicaat. N.l de 
vierjarige Mirte fan ‘e Wigêri en de achtjarige Berber fan é Wigêri.(Ook 
voor Berber geldt: de aanhouder wint) Wanneer er op een keuring maar 
5 paarden ster worden, en je hebt er dan twee in de auto staan als je naar 
huis rijdt, dan geeft dat wel een heel fijn gevoel, vond Eelke.
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Tijdens de Centrale Merriekeuring beleefde de familie van der Veer 
weer een heel bijzonder moment. Afke fan ‘e Wigêri mocht mee doen in 
de rubriek voor modelmerries. Zij was de oudste merrie in deze rubriek, 
maar werd voorgesteld door de jongste voorbrenger n.l. Eabe van der 
Veer. Eabe deed het geweldig…….trainingsstallen zagen het met hem 
wel zitten. Maar Eabe bleef rustig en bescheiden.
We hebben allemaal van jou genoten Eabe, en we hopen dat je fijn zo 
door zult gaan. We wensen jou heel veel succes toe.
Zo zie je maar….. we denken vaak dat kan ik zelf niet. Maar als je 
begint en je gaat ervoor dan kun je ook zelf veel bereiken. 
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Kijk ook eens op de website van It Fryske Greidhynder

http://www.itfryskegreidhynder.nl
 

Of volg ons op Facebook  en twitter

Fokvereniging It Fryske Greidhynder 
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Vers sperma ‘s ochtends voor

09.00 uur telefonisch bestellen via

telefoonnummer: 06-25407126.

Alle dekgelden zijn excl. BTW,

verzendkosten en afdracht KFPS.

Elke volgende te dekken

merrie  € 50,- korting!

www.henswoude.nl

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

Germ Aise: +31 (0)6 51003902  I  Bestelling sperma  +31 (0)6 25407126 I  E-mail: info@henswoude.nl

Wylster 463
Rindert 406 x Rypke 321

sport

Nane 492
Wimer 461 x Brandus 345

nieuw!
verrichtingstopper 2015

Reserve Kampioen
Jonge Hengsten HK 2016!

Haike 482
Arjen 417 x Lute 304

Walt 487
Gjalt 426 x Ulke 338

sport

nieuw!
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Melanie Mouthaan met Wilke-C van de Wijdewormer allereerste 
KFPS kampioen Zware tour.
 Voor het eerst in de geschiedenis van het KFPS is er een 
kampioenschap voor Friese paarden in de hogere dressuur. Melanie 
Mouthaan met haar 17 jarige hengst, de Fabezoon Wilke- C van de 
Wijdewormer  scoorde 62,93 procent in de Grand Prix en werd hiermee 
onze allereerste kampioen in de zware tour. Het ALRAKO KFPS 
kampioenschap werd onder stralende weersomstandigheden voor de 
vijftiende keer verreden in Kootwijk en dat was aanleiding voor een 
feestje. De organisatie en het KFPS zijn  overeengekomen om dit jaar 
voor het eerst een kampioenschap voor de Subtop te organiseren. 

Marc-Peter Spahn imponeerde in de lichte tour, hij reed met de 
Jornzoon Djorn van de Demrostables  een hele fijne proef  Prix St. 
Georges en dat werd beloond met de kampioenstitel.  Het publiek 
genoot van de prachtige proef. De jury was ook diep onder de indruk 
en de combinatie scoorde 71,1 procent! Jurylid Monica Drohm uit 
Doetinchem hierover: “Het was gewoon heel erg goed! Ik ben er nu nog 
lyrisch over. Ik kon onder andere een 8 en een 9 kwijt voor de pirouettes. 
Een geweldig paard, zet maar bij mij op stal!” Complimenten van de 
jury waren er ook voor  Judith Pietersen met Kop Jansen Timberland 
(v. Tsjitse 387), zij werd reserve. “Zij weet de paarden heel fijn voor 
te stellen”. Vooral de ZZ-zwaar was goed bezet en daar moesten drie 
combinaties overrijden.  Judith Pietersen  straalde de hele middag  want 
met de Jornzoon  Kop Jansen Bas pakte ze wel het kampioenslint. “In 
de ochtend was ik nog niet helemaal tevreden maar bij het overrijden 
pakte alles goed uit”.  De combinatie is de allereerste kampioen in de 
ZZ-zwaar met een sterke score van 67,48 procent. Leonie Evink werd 
reserve met de stamboekhengst Wylster 463.
 

Alrako KFPS kampioenschap dressuur 
24 september 2016
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Alles voor Afke en Renske
De nog maar veertienjarige Havo-leerlinge Afke Weidenaar was 
grootverdiener in de breedtesport. In de klasse B pakte ze heel 
onbevangen de kampioenstitel met haar 11-jarige merrie Renske (v. 
Jasper 366). In de ochtendronde stond de combinatie nog tweede. 
“Ik had dit totaal niet verwacht. Ik had niet zo’n goed gevoel over de 
eersteproef, er was veel spanning. Maar er zaten ook een paar hele 
goede stukken tussen. Bij het overrijden ging het veel beter. Renske 
houdt wel van publiek om haar heen. Ze is heel goed in de uitgestrekte 
gangen en heeft een hele makkelijke galop”, zo vertelt Afke Weidenaar. 
Ze is er nog beduusd van want  ze scoorde maar liefst 71,44 procent!  
Afke was de beste jeugdruiter en dat leverde haar een Fryso zadel op 
van Tweespan Ruitersport. Renske  was de beste merrie in de B/L en 
daardoor krijgt de combinatie drie privélessen en een staatsiedeken van 
Trainingscentrum Esther Liano. Bijzonder is dat Renske’s hengstveulen 
van Hessel  gewoon meegaat naar de wedstrijden. Hij stond na afloop 
van de prijsuitreiking rustig te wachten op zijn moeder in de trailer. 
Henk van der Pol uit Ede jureerde de finales van de B, L2 en M2. Hij 
was lovend over kwaliteit van de ruiters en hun paarden  in de finales.  
Complimenten waren er vooral voor Afke Weidenaar met Renske. 
“Zij is mij erg bijgebleven. De combinatie straalde plezier uit, heel 
sympathiek gereden. De amazone reed echt onderdeel voor onderdeel  
precies zoals het hoort”.
 
Geweldige dag
Judith Pietersen was een echte lintenverzamelaar, ze had een 
geweldige dag. De amazone was al succesvol in de subtop en ook in de 
breedtesport pakte ze een kampioenstitel namelijk in de klasse M2 met 
de Uldrikzoon Kop Jansen LimiTed Edition.  Marrit Reusien  was ook  
in vorm met twee paarden in de finale.  De fijn rijdende amazone werd 
met Hidde fan de Brinkhof (v. Tsjalke 397) kampioen in de Z1. Met de 
Wikkezoon Jarn fan de Brinkhof werd Marrit  reserve in de M1 achter 
Marijke Folmer-Boelen, de nieuwe kampioen met 
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Haiko (v. Maurus 441).
In de L1 kon Annemieke Wybenga met de Stenderzoon Maile P.W. 
naar voren komen om de kampioensdeken van Bolsterbos en de 
kampioenssjerp in ontvangst te nemen.  In de L2 was de hoogste eer 
voor Harmina Holwerda met Hercules PJ (v. Tjalf 433). In de Z2 en de 
ZZ-licht, de beide hoogste klassen uit de breedtesport reden de ruiters 
in de finale een kür op muziek. Dit is altijd een hoogtepunt van de dag. 
Helaas waren er problemen met de geluidsinstallatie en dat vergde 
nogal wat improvisatie en koelbloedigheid van de ruiters.  De zeer 
ervaren Esther Liano pakte met haar eigen Stal Liano’s Thijs (v. Beart) 
overtuigend de titel in de Z2. Wendy Okkema werd kampioen met de 
zevenjarige Olgertzoon Stal Okkema’s Eos in de ZZ-Licht.
 
Viertalwedstrijd
De wedstrijd voor viertallen trekt altijd veel publiek en de 
afdelingsdressuur stelt zich ook steeds professioneler voor. Overall 
winnaar werd het viertal van  De Dongerruters, inmiddels bekend 
als de zussen Verbeek.  Het Z-Friezenteam Groningen kwam uit 
tijdens de wedstrijd en gaf als zestal een fantastische show tijdens het 
middagprogramma. Prachtig om te zien was ook de demonstratie van 
dameszadelclub Fleurop onder leiding van Zwaen Brink.  De dames 
toonden gratie en elegantie uit vervlogen tijden. Swaen Brink gaf uitleg 
over het rijden in een dameszadel. 
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De Greidhynder 10

Wie ben je? Sabien Zwaga
Wat doe je? Ik ben moeder van een dochter. Ben apotheker, momenteel 
niet praktiserend. Daarnaast ben ik aspirant inspecteur bij het KFPS. 
Waar kom je vandaan?  Geboren in Wolvega, getogen in Joure en 
woonachtig in Nieuwleusen met plannen om weer terug naar Friesland 
te gaan.

Hoe is de liefhebberij voor Friese paarden bij jou begonnen? Ik ben 
geboren met een grote liefde voor paarden. Mijn moeder zegt dat ik als 
peuter altijd al ‘naar de paardjes’ wilde. Ik begon te rijden bij Welsh-
pony fokker Tjebbe Koopman in Wolvega. Op mijn tiende verhuisden 
we naar Joure en ging ik lessen bij Manege Nes in Akkrum. Mijn 
eerste echte kennismaking met het Friese paard was in 1985 op het 
Concours Hippique in Rijs waar ik jaarlijks met de moeder van mijn 
vriendin naar toe ging. Ik was op slag verliefd op dit prachtige ras en 
alle folklore die er mee gepaard ging. De merries Jelkje en Metsje waren 
mijn idolen en de tante van mijn vriendin had zelfs geregeld dat we 
deze merries thuis mochten bezoeken bij de familie Schuurmans in 
Mantgum. Voor mij was dat een grote gebeurtenis. Op mijn twaalfde 
ging ik een Rigoletto merrie rijden bij de familie Heida in Broek bij 
Joure. Toen die merrie een jaar later plotseling werd verkocht, mocht 
ik bij de buren komen rijden op hun Friese paarden. Dit was familie de 
Wolff: Jan, Dineke, Marga, Alida en Jantine. Ik werd daar kind aan huis, 
mijn ouders vroegen zelfs of ze de kinderbijslag over moesten maken 
zo vaak was ik er te vinden. Jan heeft me overal mee naar toe genomen: 
naar de hengstenhouders, de fokdagen, de hengstenkeuring en zo ben 
ik eigenlijk lid geworden van de grote Friese paarden familie. Eind 
jaren 80 zijn dochter Marga en ik met onze Friezen gaan rijden bij de 
rijvereniging in Joure op de latere Stoeterij Bommelsteijn. Dat was nog 
echt pionierswerk in die tijd.  
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Later gingen we ons steeds verder verdiepen in het Friese ras door 
o.a. vele cursussen te volgen en op paardenbedrijven te helpen. Een 
prachtige tijd!

Wanneer ben je lid geworden van de fokvereniging? Ik kom sinds 
1987 op de Fokdag en andere activiteiten van It Fryske Greidhynder als 
‘oudste dochter’ van Jan en Dineke de Wolff uit Broek. Ik denk dat ik 
zelf zo’n 15 jaar geleden lid ben geworden.
Wat is je mooiste herinnering aan de fokvereniging?  Dat zijn toch de 
ouderwetse fokdagen bij het oude Fries Paarden Centrum. Vrijdags alle 
paarden en veulens wassen en de cabine van de geleende vrachtwagen 
schoonmaken, zaterdags om 5 uur opstaan met Marga en Jan op te 
laden. Dan voor dag en dauw richting Drachten vertrekken terwijl de 
ballonnen van de Jouster Ballonfeesten aan hun vroege vlucht begonnen. 
We waren altijd de eerste op het terrein en konden dan een mooi plekje 
uitzoeken. Paarden uitladen en aan de wagen zetten. Tafel en stoelen 
uitpakken en de picknickmand er bij. Tegen de tijd dat de fokdag 
begon, kwam de rest van de familie. Iedereen deed wat op de fokdag: we 
brachten zelf de paarden en veulens voor, presenteerden soms ook nog 
een fokgroep, deden mee aan bestgaand rijpaard en de tuigrubrieken. 
Het was een jaarlijks familiefeest. Na de fokdag voldaan terug naar 
Broek om vervolgens de bbq aan te steken en van de ballonnen te 
genieten.

Vertel eens wat over je paarden? Ik ben begonnen met twee Friese 
hengstveulens waarvan Date W. (Heinse x Jurjen), inmiddels bijna 
16 jaar oud, nog steeds bij me is. Later kwam de vierjarige hengst 
Willy (Anton x Melle) er bij. In de tussentijd heb ik nog verschillende 
hengstveulens gehad en twee Friese merries die ik helaas op 4-jarige 
leeftijd weer heb moeten verkopen door omstandigheden.
Date W. is een 15-jarige Ster Sport ruin. Date is gefokt door Jan 
en Dineke de Wolff en het mooie is dat ik zijn moeder (v. Jurjen), 
grootmoeder (v. Hearke) en overgrootmoeder (v. Dagho) heb gereden. 
Date is een geweldig allround paard met een fantastische instelling. 
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Hij heeft met verschillende ruiters en amazones (Barend van der Veen, 
Bodien en Hedwig Grijpstra, Antoinette Grijpstra, ikzelf ) goede 
prestaties behaald en daarnaast veel mensen veel plezier gebracht.       
Zo is hij Z1-dressuur onder het zadel, ZZ-mennen, Z-viertal en 
heeft hij vele shows gelopen. Hij won o.a. meerdere keren de KFPS 
Outdoor Mencompetitie in de klassen Z en ZZ, werd districtskampioen 
Z-mennen en reservekampioen op de Hippiade en Overijssel kampioen 
Z-viertal.  Willy is een 17-jarige Ster ruin met een uniek karakter waar 
ik een enorme klik mee heb. Ik heb hem als vierjarige hengst gekocht. 
Ik heb met hem onder het zadel gereden en heb hem in de mendressuur 
uitgebracht. We genieten nu samen van mooie buitenritjes.
Verder heb ik nog een Welsh A ruintje, Macho,  voor mijn dochter.

Waar ben je trots op? Ik ben erg trots op het Friese ras en hoe dit ras 
mensen over de hele wereld met elkaar verbindt! Verder ben ik trots op 
de oprichting van JongKFPS en de Friesian Talent Cup voor driejarige 
Friese paarden waarvan de finale op de KFPS Hengstenkeuring 
plaatsvindt. Tot slot ben ik trots op alle vrijwilligers die het Friese paard 
een warm hart toedragen en er veel tijd, geld en energie in steken om dit 
unieke ras te behouden en om er samen van te genieten.
Wat zou je nog willen bereiken met de paarden? Mijn ruinen mogen 
oud worden bij me. Ik hoop dat ze nog lang zo vitaal blijven. Alhoewel 
ik nauw betrokken ben bij de fokkerij van mijn vrienden en kennissen, 
wil ik in de toekomst heel graag zelf gaan fokken als dat mogelijk is.

Heb je nog leuke ideeën of tips voor onze fokvereniging? Misschien is 
het leuk om een keer een beoordelingswedstrijd te organiseren. En zijn 
er nog studieclubs actief ? 
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Als dit waar is, ziet het er voor “It Fryske Greidhynder” goed uit.

Tijdens onze fokdag in het laatste weekend van juli hadden we wat het 
secretariaat en de genodigdentent voor een andere opzet gekozen. In 
vorige jaren combineerden we deze twee zaken in één tent. Dit jaar 
waren secretariaat en genodigdentent van elkaar losgekoppeld. Nu kon 
het jurycorps zaterdagmorgen vroeg in de tent door onze voorzitter 
worden begroet en welkom geheten. Het lijkt een goede verandering. 
In beide tenten is meer “rust”. De aandacht hoeft niet meer verdeeld te 
worden tussen twee activiteiten.

Maar als je zoiets gaat doen, moeten beide tenten wel “bemand” 
worden. Secretariaat was niet het probleem, maar de andere tent, ja wie 
vraag je daar voor. Maar onze voorzitter kwam met twee dames op de 
proppen, n.l. zijn eigen dochter en haar nichtje. Oftewel Rixt en Eva. 
Waren de overige bestuursleden in eerste instantie misschien een beetje 
terughoudend,(waren deze meisjes niet wat heel jong…14 jaar?) Bart 
daarentegen had er alle vertrouwen in. En hij kreeg helemaal gelijk.                                                                               
We hadden twee voortreffelijke gastvrouwen. Ieder werd voorzien van 
koffie, thee, frisdrank, koek en wat dies meer zij. Een ieder die in de tent 
kwam werd op een vriendelijke, beleefde manier te woord gestaan en 
voorzien van een natje en droogje.

Tot vrijdagavond laat waren Rixt en Eva actief. En ja hoor, op 
zaterdagmorgen zo rond zeven uur ‘s ochtends waren ze alweer present. 
(Toen ik de wekker hoorde, vertelde Eva, dacht ik wel even moet ik er 
nu al weer uit.)
Rixt en Eva jullie hebben het voortreffelijk gedaan. We hopen bij een 
volgende fokdag weer een beroep op jullie te mogen doen.
Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

Jong geleerd is oud gedaan……..
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Sucessen voor “Greidhynderleden” op 
De C.K.

“Fleur oet Olde Kloosterveen” van Gerda en Roel Oldenburger  model!

“Swaen fan é Miedepleats” fan Jaap van der Meulen reservekampioen
driejarige merries!
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Hiermee doen wij jullie de winteractiviteiten toekomen, te weten:

1. Discussieavond hengstenkeuring 2017
Traditiegetrouw hebben we weer een zgn. discussieavond. Echter, dit jaar op een wat 
andere manier.
Door middel van een powerpoint-presentatie zullen de hengsten, welke zijn 
aangewezen voor het CO,
worden toegelicht.  Deze avond  wordt georganiseerd i.s.m. dhr H. Draaijer en dhr. J. 
Frenken.
Daarna is er uiteraard alle ruimte voor vragen/discussie m.b.t. de hengsten en het 
Friese paard algemeen.
Datum  : vrijdag 27  januari 2017
Tijd  : 19.45 uur
Plaats  : Henswoude te Aldeboarn
Kosten  : gratis (consumpties voor eigen rekening)
       
2. Dressuurclinic
Een mooie cursus voor diegene die het Friese paard onder het zadel rijdt. 
Er wordt in vier groepjes gereden,  waarbij zoveel mogelijk rekening houden  met het 
niveau
van de combinaties. Eerst 2 groepen niveau B/L en dan 2 groepen niveau M/Z.
De clinic zal worden verzorgd door Sabien van Loenhorst Deze amazone is je vast wel 
bekend van de KFPS dekhengsten welke gestationeerd zijn op hengstenhouderij “De 
Nieuwe Heuvel”. Sabien heeft met diverse paarden de hoogste niveaus bereikt t/m Prix 
st George
Datum  : zaterdag 19 februari 2017 
Tijd  : vanaf 13.00 tot 17.00 uur
Plaats  : fok-en trainingsstal Fan é Butemare aan de Boerestreek 33 te 
Ureterp
Kosten  : € 15,- pp (incl koffie/thee/koek)

Winteractiviteiten It Fryske Greidhynder 
2017
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3. Beoordelen
We gaan deze middag op een aktieve ongedwongen manier paarden beoordelen. 
Hierin komen diverse begrippen/benamingen, het hoe en waarom naar voren. Waarom 
wel of geen Ster.
Hierin gaan we ook het lineair scoringsformulier ter hand nemen EN zijn we zelf ook 
jury………
Het gaat vast een leerzame middag worden welke onder leiding staat van de juryleden 
Dhr Willem Sonnema en mevr Esther Reen.
Datum  : zaterdag 11 maart  2017
Tijd  : 13.30 uur tot ……
Plaats  : Henswoude te Aldeboarn
Kosten  : gratis (consumpties voor eigen rekening)

We zijn nog bezig met het organiseren van een reisje. Hier komen we nog op terug 

Als je wilt deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten, kun je je opgeven via de mail (evt 
telefonisch) via lm.vd.meer@hetnet.nl . Voor alle activiteit geldt; wees op tijd want  
VOL = VOL!!!!
Graag in de mail duidelijk je naam, aantal pers, telefoonnr (ook mobiele!!) en uiteraard 
je keuze aangeven.

Heb je nog vragen, bel me dan even. Graag bij voorkeur tussen 20.00 – 20.30 uur

Namens It Fryske Greidhynder,
Sjoerd Veenstra 
Tel 06- 518 05 825 
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Ruwvoeders, strooisels en transport

Ponne Katlijk, uw vertrouwde adres 
voor al uw ruwvoeders, strooisel en 

transport!

www.ponnekatlijk.nl

Adres:
Schoterlandseweg 41
8455 JE Katlijk

Email:ponne@isnetadsl.nl







STAL SIBMA
Kwaliteit vanuit Rust en Respect

Stal Sibma
Binnendijk 11a
8461 LD  Rottum
+31 (0)6 27152867
www.stalsibma.nl
info@stalsibma.nl

 Keuringsklaarmaken

 In- en verkoop van 1e klasse Friese paarden

 Africhten

 Pensionstalling

 Opfok

© R. Sibma
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November
9 november 2016 Regiovergadering, zie www.KFPS.nl of 

Phryso voor meer info. 
 Cafe restaurant Overwijk, Tijnje, 
  aanvang 20.00 uur
11 november 2016 Eindbeoordeling CO discipline rijpaard, 

Ermelo, aanvang 9.00 uur
12 november 2016 Friesian Talent Cup, Balkbrug
19 november 2016 Friesian Talent Cup, Sint Nicolaasga

19 november 2016 Feestjoun  “It  Fryske Greidhynder”, de 
Buorskip te Beetsterzwaag

28 november 2016    – 

December
01 december 2016 Eerste bezichtiging HK in Drachten, 

aanvang 8.00 uur
10 december 2016 Eindbeoordeling CO discipline 

aangespannen, Ermelo, aanvang 9.00 uur

Januari 2017
12 – 14 januari 2017 Hengstenkeuring in Leeuwarden incl. 

Finale Friesian Talent Cup
17 – 19 februari 2017 Finale indoorcompetitie dressuur & 

mennen te Sonnega, info www.kfpssports.
nl 

STAL SIBMA
Kwaliteit vanuit Rust en Respect

Stal Sibma
Binnendijk 11a
8461 LD  Rottum
+31 (0)6 27152867
www.stalsibma.nl
info@stalsibma.nl

 Keuringsklaarmaken

 In- en verkoop van 1e klasse Friese paarden

 Africhten

 Pensionstalling

 Opfok

© R. Sibma
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Op in freed te jûn geane wy nei 
Nije Hoarne it wenplak fan ús âld 
foarsitter Hendrik Pasma en syn 
frou. As wy him freegje wanneer 
hy yn it bestjoer kommen is, 
fertelt hy dat er de fokferieniging 
mei oprjochte hat. Yn begjin fan 
de fyftiger jierren doe’t it mei it 
Fryske hynder net sa bêst like, 
stutsen ferskillende minsken de 
hollen by elkoar om te sjen as dêr 
ek wat oan te dwaan wie. De earste 
byienkomst wie yn Snits, dêr wie 
Pasma noch net by, mar wol by de 
twadde gearkomste yn Wolvegea. 
Op de fyts der hinne. Omdat se 
harren no net fuort en daliks thús 
fielden by Snits en omkriten en 
eins ek net by Wolvegea waard 
besletten om yn it midden fan 
Fryslân in eigen fokferieniging 
op te rjochtsjen.Pasma waard 
sekretaris.

De oprjochtings-gearkomste wie 
yn Akkrum en dêr waarden ek de 
fokdagen hâlden. De alderearste 
fokdei wie yn Grou yn 1952, der’t 
men oanslúte koe  bij de Grouster 
feestwike.Dêrnei waard yn 1953, 

1954, 1956 en 1957 de fokdei  
yn Akkrum hâlden. Yn 1955 
wie de fokdei yn Hearrenfean, 
werby oanslúten waard by it 
concours hippique. Letter waard 
kontakt socht mei de Boarnster 
doarpsfeesten, ek al omdat de 
fokferieniging net safolle jild 
om hannen hie.Yn gearwurking 
mei de Boarnster feesten waard 
besocht om op in net al te kostbere 
wize de fokdei te organisearjen. 
Yn 1958 waard dêr foar it earst 
de fokdei hâlden. Nei ôfrin fan 
de keuringen gie men yn optocht 
troch it doarp mei safolle mogelik 
earste preemje merjes en fansels 
de kampioenen. It “defilé” waard 
foarôf gien troch it musykkorps, 
dat wer betelle waard troch Fetze 
Boersma. (eins ien fan de earste 
sponsors) De fokdei yn Boarn 
waard hâlden op de iisbaan en 
doe’t dy te lyts waard, koe der 
in stikje lân dat dêr neist lei, 
by brûkt wurde. Mar it bliuw 
behelpen, foaral omdat der mear 
hynders kamen en de tagong nei 
it terrein lêstich wie. Twa kear is 
de fokdei yn Mildam hâlden op 

Hynstefolk: Hendrik Pasma ……..  
Greidhynderman fan de alderearste oere…….
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in stik lân dat beskikber stelt wie 
troch in skoansoan fan Pasma.
(1985 en 1987) Dat kaam omdat 
it dy simmers  fiersten te wiet 
wie om de iisbaan te brûken. Om 
dizze swierrichheden foar te wêzen 
waard fan ôf 1988 it terrein by de 
âlde manege yn Drachten brûkt.

De fokdei wie earder in feestdei 
foar de hiele húshâlding. Elk kaam 
mei de hynders foar de wein en 
der efter, nei de keuring ta. Ek 
it ynskriuwen foar de fokdei gie 
efkes oars as hjoed de dei. Faak 
waard Pasma belle en dan waard 
der sein: wy komme mei de 
deselde hynders as foarrich jier, 
dan witte jo it wol no?

Om de kas te spekken waard der 
elk jier in foalle ferlotte. Dat joech 
wer ekstra ynkommen. Yn Pier van 
der Molen fan De Jouwer hiene se 
in goede lotteferkeaper. Hy brocht 
altiid syn leech ferkochte boekje 
sels nei Pasma ta, want dan krige 
er wis twa buorrels. De oerdracht 
fan de foalle wie meastentiids by 
Goerres yn Aldeboarn. Fansels 
moast der ien op dronken wurde 
en dernei gie de nije eigner mei de 
foalle nei hûs.

In echte feestjûn sa as dat no is, 
wie der earst net. Der waard in 
gesellige jiergearkomste hâlden 
mei dernei in kluchtich tonielstik. 
Wiene der op sa’n jûn al ris drege 
punten en vragen dan sei de 
foarsitter:” it bestjoer nimt it mei”.

Fansels wie der earder ek wol 
ris te min jild yn de ponge, 
“finansiële krapte” neamde Pasma 
dat. Trije bestjoersleden diene doe 
elk 100 gûne yn de pot en sa koe 
de ferieniging wer fierder. Letter 
waard dat stikje by bytsje wer 
werom betelle. De kontribuusje 
ferheegje doarst men ek net oan, it 
koe de minsken ris ôfskrikke. 

As bestjoer moasten hja der ek 
wol ris op út. As Pasma mei 
Hindrik Jansma op in paad 
wie, koe Jansma mar min lâns 
de lêste kroech komme. Der 
waard dan ek altyd efkes ien 
kocht by Rorije yn Akkrum.                                             
Bestjoersleden waarden ek 
frege om op fokdagen fan oare 
fokferienigings te keuren. Der 
waard fan út gien dat elk dêr ta 
by steat wie. Pasma fertelde dat 
hy sels in soad fan Jonkheer van 
Sminia leard hie. As taskôcher 
gie hy graag nei de fokdei fan 
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Esbeek. Sneins der hinne, in nacht 
oerbliuwe en dan op moandei 
nei de keuring. In moaie keuring 
neffens Pasma.

Fansels hearde in reiske ek by 
de dingen dy’t de fokferieniging 
organisearre.Der moast altyd wol 
wat “hyndereftigs” by sitte. B.g. 
nei de kliniek yn Utrecht en dernei 
nei it “klokkenmuseum”. Op 
sa”n dei mei syn allen yn de bus. 
De bus brocht jûns de minsken 
wer te plak. Sa ried de bus fan It 
Hearrenfean nei De Jouwer. Ien fan 
de bestjoersleden hie dy dei kunde 
krigen oan in frouminske dy’t  by 
de ôfslach nei Stobbegat út de bus 
moast. Us bestjoerslid stapte ek út 
en tegearre ferdwûnen se efter in 
boerd mei dêrop de tekst ”Werk 
In uitvoering”. Hoe as dat fierder 
ôfrûn is witte we net.

Ien fan de dingen dy’t Pasma 
ek tige by bleaun is, wie it 
ûngemak dat Jaap van der Meulen 
oerkaam op de fokdei, doe noch 
yn Boarn. Jaap soe meiride yn it 
middeisprogramma, mar ien fan de 
tsjillen fan syn nije konkourskarre 
briek ôf en it hynder rekke “op é 
rin”. Jaap rekke fan de karre en it 
hynder rekke ferskate auto’s. 

Pasma is neist bestjoerslid fan It 
Greidhynder ek bestjoerslid west 
fan it FPS. Doe’t hy yn  it FPS 
bestjoer kaam is hy út it bestjoer 
fan It Greidhynder gien. Jo kinne 
net twa hearen tsjinje. De pake fan 
myn pake hie op it lêst yn 1876 
diel út makke fan de oprjochting 
fan dit FPS bestjoer. Jo wolle dan 
net minder wêze.

Letter doe’t Hendrik Jansma út 
it bestjoer fan It Greidhynder 
gie, is Pasma der wer yn kaam. 
Ek hat Pasma diel út makke 
fan it bestjoer fan “It “Fryske 
Túchhynder”. Op konkoursen wie 
hy ek wol jurylid, soms sels mei 
syn dochter Hannie.

Pasma wie fan jongs ôf oan 
opgroeid mei hynders. Sawol 
Friezen as “boppelanners”. Mar 
doe’t der te folle hyndrers op de 
pleats kamen moast der in kar 
makke wurde. Dat wie foar my 
net sa dreech. De Friezen moasten 
bliuwe.

Ien fan de earste hynders wie 
Redia. Sy krige in merjefoalle: 
Landsvrouwe.    Landsvrouwe, 
wie it hynder dat foar de seas 
rûn, doe’t Pasma mei syn frou 
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mei die oan de ringstekwedstriid 
op it Saailân te Ljouwert, by de 
besite fan de Sjah fan Perzie oan 
ús provinsje. Dat wie de ienige 
kear dat wy in earste priis wûnen 
mei it ringstekken. Ek binne hja 
mei in span hynders foar de seas 
nei Brussel west en as jurylid nei 
Parys.

Mar ek yn Haskerdiken 
moasten de hynders plak 
meitsje foar de trekker. Allinne 
Landsvrouwe(model) bliuw oer.

Nei in pear hynstefoallen wie 
it dreech om Landsvrouwe wer 
foal te krijen. It die bliken dat 
sy in fersakking hie. Sa waard 
Landsvrouwe ien fan de earste 
merjes wêr’t K.I. op tapast waard. 
Dat brocht har noch ferskillende 
foallen. In dochter fan Landvrouwe 
wie Landsdochter(model). Fan har 
waard op de pleats yn Haskerdiken 
yn 1980 in twalling berne. Twa 
merjefoaltjes dy’t doe de krante 
hellen. It iene foaltsje hie in krom 
poatsje. Sy hie wat yn de knel 
sitten. Der is fan alles besocht om 
dit wer goed te krijen, mar it slagge 
net. It oare foaltsje is in stjermerje 
wurden.

Destiids makken jo faak in kar 
foar de hynst dy’t ticht yn de 
buert stie. Oars moasten jo gebrûk 
meitsje fan de feeauto. Sa woe 
Pasma ris nei Dagho dy’t by 
Hillner yn Easthim stie. Mar de 
bestjoerder fan de feewein sei : Ik 
gean net nei dy mof.

Sels wie Pasma wol ris fan 
Haskerdiken nei Tjerkwerd (wêr’t 
syn omke hynstehâlder wie) west 
mei in merje.It hynder foar de 
dresseerkarre en ride mar. Moarns 
betiid fuort en jûns let thús. Op dy 
reis kamen hja ek de tram tsjin. 
Dat wie it hynder net wend. Ik 
hie de hannen mear dan fol om 
der feilich lâns te kommen. De 
hannen fol, mar de broek net hear.

Ien kear is in hynder fan de 
famylje Pasma ek fokdeikampioen 
west. Dat wie fansels in 
boppeslach. Letter liet Pasma de 
hynders thús keure. En foarsitter 
wêze op de fokdei en ek noch jo 
eigen hynders keure litte, wie my 
te drok. Dan dogge jo de beide 
dingen mar heal, wie syn betingst.
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In beppesizzer fan Landsdochter 
waard dit jier op de fokdei fan 
Wolvegea stjer. Derneist wurd 
dizze “Landsvrouwe  fan stal 
Redia” fan de famylje Dijkstra 
sukselfol útbrocht troch Ria 
Hettinga op de menwedstriden.  
Pasma wie sels ek op de fokdei 
fan Wolvegea. Landsvrouwe 
fan stal Redia waard op de C.K 
twadde yn de Pavo Fryso Bokaal 
Menaanleg 2016.

Fan 1986 ôf wenje Pasma en 
syn frou no yn Nije Hoarne. It 
foldocht harren dêr goed. Wy 
hiene in tige gesellige jûn en wy 
winskje harren foar de takomst 
folle goeds ta en foaral ek sûnens.
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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.






