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In deze Op Tal vindt u een onder 
andere een korte terugblik op onze 
66e fokdag. Ik denk dat wij weer 
terug kunnen kijken op een zeer 
geslaagde dag. De fokdag was voor 
het eerst verdeeld over drie dagen 
met op zondag een extra dag voor 
de (men)dressuur. De dressuur 
was dit jaar georganiseerd op het 
hoofdterrein en in de rijbak van de 
Radboudruiters. Door de enorme 
hoeveelheid regen die gevallen 
was in de nacht van zaterdag op 
zondag, kon echter een deel van 
de proeven toch niet verreden 
worden op de zondag. De rijbak 
was gewoonweg niet begaanbaar. 
De dressuurcommissie bij hoofde 
van Helen Rijks, Ellen Bangma 
en Margje Timmerman, hebben 
direct actie ondernomen zodat de 
wedstrijd een week later toch nog 
verreden kon worden. Fantastisch 
dat zij dat zo snel voor elkaar 
hebben gekregen en de deelnemers 
toch nog de mogelijkheid geboden 
kon worden om hun proeven te 
rijden. Hulde voor deze commissie! 

Ook de Centrale Keuring had 
last van het regenachtige weer. 
Gelukkig kon de organisatie op 
voorhand een keuze maken en 
heeft het voor elkaar gekregen 
om alle onderdelen binnen af te 
werken. Gelukkig maar, want het 
zou natuurlijk heel erg jammer 
zijn om zo’n evenement of 
onderdelen daarvan, af te lassen 
of uit te stellen. Op de Centrale 
Keuring lieten de paarden van It 
Greidhynder zich overigens weer 
van hun beste kant zien. Zowel 
bij de sportonderdelen als bij de 
keuring zijn zeer goede resultaten 
behaald, waaronder 2 nieuwe 
modelmerries! 

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 
het volledige winterprogramma 
waarbij is aangegeven hoe u zich 
op kunt geven.

Van de bestuurstafel
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De prijzen voor de kampioenen 
van de fokdag worden uitgereikt 
op de jaarlijkse feestavond. Ook 
zal op deze avond de Fokker van 
het jaar bekend worden gemaakt. 
De feestavond vindt plaats op 
zaterdagavond 4 november a.s. 
bij Stoeterij Het Swarte Paert te 
Hemrik, waar wij een hapje gaan 
eten en kunnen gaan genieten van 
enkele shows/presentaties. 

Het bestuur heeft op deze avond 
ook nog een verrassing voor u in 
petto. 
Nieuwsgierig geworden? 

Geef u op en kom naar de 
feestavond. De uitnodiging voor 
de feestavond vindt u verderop in 
deze Op Tal.

Namens het bestuur,

Bart Aerts
Voorzitter 
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Uitnodiging Feestavond
Na de succesvolle jubileum feestavond van It Fryske Greidhynder van 
vorig jaar, doen wij het dit weer wat anders. 

In de aantrekkelijke en gastvrije accommodatie van Het Swarte Paert 
wordt een stampot-buffet geserveerd. 

Voorafgaand aan het buffet en tussendoor, worden een aantal shows/
presentaties gegeven met Friese paarden. 

Na de shows worden de prijzen uitgereikt aan de kampioenen en 
worden enkele mensen in het zonnetje gezet.

De avond zal muzikaal omlijst worden door DJ Pieter Decibel.

De feestavond vindt plaats op zaterdag 4 november a.s. in Stoeterij 
Het Swarte Paert aan de Binnenwei 13A te Hemrik. Ontvangst van 
19.00 tot 19.30 uur met koffie en thee.

Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per persoon 
voor het buffet. Koffie en thee zijn gratis, de overige drankjes zijn voor 
eigen rekening.

In verband met de organisatie van het buffet vragen wij u vooraf op te 
geven bij Evelien Sissingh. 
Bij voorkeur per email (evelien@itfryskegreidhynder.nl) of anders per 
telefoon 06 218 43 798

Wij zien uit naar uw komst!

Het Bestuur 
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1e premies en stermerries fokdag 2017

Hengstveulens 1e premie  
Djimmer fan Marsherne Jehannes 484 G.S. Stenekes & 
      J. Stenekes-Kingma
Erik fan Unia-State  Haitse 425 P. Hoekstra
Fedde vân de pôle  Meinte 490 P.M. Annema-Hoekstra
Floris van Smelle Ie  Markus 491 E.H. de Beij
Dedmer fan de Greidpleats Nane 492 A. Bouma
  
Merrieveulens 1e premie
Fimke B   Markus 491 W. Boonstra
Desiree B.   Nane 492 S. Hooisma
Elena af Abildgaard  Nane 492 Stutteri Abildgaard, 
Elske-M   Jehannes 484 A. Minkema
Emma Nynke   Tjalle 454 J. de Boer
Elyte-Dame   Alwin 469 Y. de Vries
Dieuwke Jaike A.B.  Fonger 478 A. Kuipers-Brouwer
Femmy Passja A.B.  Fonger 478 A. Kuipers-Brouwer 
 
Entermerries 1e premie
Bobbie-Ulkje fan Up to Date Jehannes 484 J. Melman
Beauty van de Lits  Jehannes 484 J. Melman
Ankie B   Jehannes 484 W. Boonstra
  
Twentermerries 1e premie
Ylja A.d.V   Hessel 480 A. de Vries
Welmoed fan Marsherne Alke 468 G.S. Stenekes en J. &  
                Stenekes-Kingma
  
3 jarige veulenboekmerries 1e premie en ster verklaard
Valentina fan’e Ridderdijk Alwin 469 J.J. v.d. Meulen
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3 jarige veulenboekmerries 2e premie en ster verklaard
Veerle S.R.   Thorben 466 Sj. Ruiter
Tillie W.   Tjalle 454 A. Okkema
Tieke fan’e Wigêri  Bene 476 A. Okkema
Tetske v.d. Peester Hoeve Tjalle 454 J. Ekhart
Ulrika C. Fan de Finnen Alke 468 C. Castelein 
Tina Olgaa B.B.  Alwin 469 J.D. Bosch &
      A. Kuipers-Brouwer
Tjarina Diana A.B.  Alwin 469 A. Kuipers-Brouwer 
 
4 jaar e.o. veulenboekmerries 2e premie en ster verklaard
Renske    Sipke 450    Breeding Farm Snavelhof  BV
  
Graadverhoging 2e premie en ster verklaard 
Rixt fan Wiardastate  Beart 411 J.M. Glas
Roaske B   Alwin 469 H. Bos 
  
Sterruinen 1e premie  
Milo fan de Broekfinne Tjalle 454 M. van der Meulen  
  
4 t/m 6 jarige stermerries 1e premie
Olivia af Fynbo  Wylster 463 G.A. Bouma
  
7 jaar e.o. stermerries 1e premie
Anna Elske R.   Tjalke 397 A. Okkema
Elyra J.H.   Dries 421 Stal Chardon
Geartsje ‘fan Great Beckum’ Tjalke 397 Stal Chardon
  
Kroonmerries 1e premie 
Zenna fan de Kadyk  Beart 411 H. de Boer
Fraucke fan de Greidpleats Maeije 440 A. Bouma
Gerbrich fan it Nylân  Tjalke 397 G. en T. Lamers
Sanne T.T.    Alwin 469 J.J. v.d. Meulen
Swaen fan’e Miedepleats Alwin 469 J.J. v.d. Meulen 
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Bijzondere paarden………

Op de zaterdagmiddag van onze fokdag vond er een huldiging plaats 
van twee bijzondere hengsten, die veel toeschouwers misschien niet 
verwacht hadden. Maar ook voor de fokkers van deze hengsten kwam 
dit als een totale verrassing.

Op initiatief van stal “Henswoude” werden de hengsten Haitse 425 
en Wylster 463 door hun vaste amazones Marsja Dijkman  en Leonie 
Evinck in de hoofdring voorgesteld.

Twee hengsten, twee halfbroers met dezelfde moeder en verschillende 
vaders.

Twee hengsten die allebei het predicaat Sport voeren, maar ook nog het 
predicaat Elite achter hun naam hebben staan.

Beide paarden hebben als moeder Jeldau fan ‘e Wigêri, model preferent 
prestatie *6. Deze beide hengsten hebben er samen met Sjoeke fan ‘e 
Wigêri Sport voor gezorgd dan hun moeder het predicaat prestatie 
verdiende.

Jeldau is een dochter van Welmoed fan é Wigêri, model preferent*4. 
Deze merries komen voort uit de fokkerij van Folkert en Griet van der 
Veer uit Tijnje.

De stelregel van Folkert was: een paard fokken is mooi, maar ik 
wil paarden die ook iets kunnen presteren. En dat hebben ze ook 
gedaan met hun paarden. Niet alleen fokken, maar ook meedoen met 
ringrijderijen, meedoen met de aangespannen rubrieken op de fokdagen 
en deelnemer zijn bij “De Fryske Quadrille”. 
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Een heel aardig voorbeeld hiervan is de de fokdag van It Fryske 
Greidhynder van 1997.
Op deze fokdag werd er een landenshow verzorgd door eigen leden. 
Iedere aanspanning beeldde een land uit.
Zo was Nederland uiteraard vertegenwoordigd, Frankrijk, Rusland maar 
ook Oostenrijk. Mensen gekleed in de kleren uit die landen en ook de 
paarden “verkleed”.

De dames reden deze aanspanningen en de heren waren mee als groom. 
Natuurlijk deden ook Griet en Folkert mee. De show was een succes en 
ze werden uitgenodigd om ook op de C.K. op te treden.
In die tijd was men nog vrij om zelf te bepalen of je je paard ook opgaf 
voor de centrale keuring. 
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Ach, zei Folkert later, ik dacht als wij daar toch moeten rijden dan kan 
ik Welmoed ook wel opgeven voor de keuring……….. 

En wat een verrassing… “Welmoed fan ‘e Wigêri” werd model. Na een 
tweede premie als veulen, een stamboekopname als 3 jarige ,een IBOP 
van 83 punten, een sterverklaring als 5 jarige, nu als 6 jarige model 
verklaard.

Deze instelling: proberen iets goeds te fokken, maar bovenal iets doen 
met de paarden, heeft deze fokkerij gebracht waar ze nu staat. De 
paarden die fan ‘e Wigêri komen zijn bekend geworden, met als trotse 
aanvoerders de sportpaarden Haitse 425  en Wylster 463 .
Daarom was er op de fokdag tijd ingeruimd voor een bijzondere 
huldiging. Even stilstaan bij een prachtige prestatie, een echt kippenvel 
moment…… 

Deze fokkerij die begonnen is door Folkert en Griet van der Veer en 
nu voortgezet wordt door Eelke en Helga, waarbij hun kinderen ook al 
weer van zich doen spreken door actief met de paarden bezig te zijn , 
wensen we heel veel succes toe voor de toekomst. 
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In 2014 liet deze merrie al van zich horen en schopte ze het tot kroonmerrie. 
De familie Bouma is altijd in haar blijven geloven en terecht, want dit jaar 
is zij op de Centrale Keuring Model verklaard. De successen in 2014 waren 
aanleiding om een bezoekje aan familie Bouma te brengen. Hieronder nog 
een keer het verslag van dat bezoek.

Van stamboek- naar kroonmerrie…………………….
We zijn deze avond op bezoek bij de fokker en eigenaar van de 
kampioen van de fokdag van dit jaar. Na een hachelijk  tochtje over een 
donker slingerweggetje achter Aldeboarn bereiken we onze bestemming 
Soarremoarra 4 in Nes. Hier worden we gastvrij ontvangen door Aise 
en Anneke Bouma. Aise en Anneke wonen hier in een mooie bungalow 
met hiernaast een ligboxenstal, waarin de paarden ’s winters staan. ’s 
Zomers lopen de paarden in de wei bij het melkveehouderijbedrijf van 
Aise en zijn zoon Jehannes aan de Prikwei. 

Bouma’s zijn geen onbekenden in de paardenwereld en ook bij deze 
telg uit de Bouma-familie nemen de Friese paarden een prominente 
plek in en zijn altijd aanwezig geweest. Van thuis kreeg Aise dan ook 
een 3-jarige merrie, Trude (Gerke) mee van zijn vader toen hij het 
huis uitging. Maar moeder van de kampioen van de fokdag, Renske 
Richtsje V. (Olof ) kocht Aise op de Joustermerke als veulen van Tjitze 
Bouma. Aise vond het een mooi gelijnd veulen en ze werden het vlot 
eens over de prijs, dus ging het veulen mee naar huis. Naar het papier 
had Aise voor de koop niet gekeken, maar het bleek een merrieveulen 
met vol papier te zijn. Renske Richtsje komt uit stam 30. Als 3 – 
jarige werd Renske Richtsje geen ster, maar wel drachtig van Maeije 
440. Hieruit werd Fraucke fan de Greidpleats geboren. Fraucke werd 
destijds op de fokdag uitgeroepen tot het beste merrieveulen uit een 
stamboekmerrie, waar een leuke prijs aan verbonden was. Dochter 
Amarins reed ondertussen Renske Richtsje V. onder het zadel, wat 

Fraucke fan ‘e Greidpleats
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bijzonder aardig ging. Dus werd er besloten Renske Richtsje toch nog 
voor de keuring te doen in het najaar. Hier werd ze ster met een tweede 
premie. Van Renske Richtsje zijn nog 3 nakomelingen aanwezig. Twee 
hengstveulens, een tweede premie van 2012 en een eerste premie van 
2013, beide van Wimer, die worden aangehouden voor de opfok. Een 
avontuurtje! Verder is er nog een 3 -  jarige merrie van Wobke. Deze 
merrie is dit jaar niet voor keuring geweest. Ze gaat als 4 – jarige voor 
de keuring, gezien de geschiedenis van moeder en halfzus Fraucke. 
Renske Richtsje V. is op dit moment niet drachtig. Het veulen van 
dit jaar was een laat veulen en er is voor gekozen tot volgend jaar te 
wachten. 

Als 3 – jarige ging Fraucke naar trainingsstal de Mersken in 
Siegerswoude om voorbereid te worden op de fokdag van 2012. Zowel 
trainer als eigenaar waren onder de indruk van Fraucke en zagen het wel 
zitten. Niets bleek minder waar, Fraucke werd stamboek zonder premie. 
Een hele teleurstelling. Er dienden zich kopers aan, maar Aise bleef in 
de merrie geloven en hield haar. Fraucke werd onder het zadel beleerd 
en gereden door Heleen Jonkman. Dit ging niet onaardig, dus werd 
meegedaan aan de selectiewedstrijden voor de Euro Bottle-cup. Fraucke 
plaatste zich voor de halve finales tijdens de kersveiling in Marienheem 
en werd uiteindelijk derde. 
Echter, Aise ontbrak tijdens de finale vanwege complicaties aan een 
open botbreuk, waardoor Aise thuis moest blijven. Anneke had met 
Heleen afgesproken dat ze richting Marienheem zou rijden, wanneer 
Heleen bij de laatste vier zou zitten. En ja hoor, daar ging de telefoon en 
de heugelijke mededeling dat de finale was bereikt. Anneke hield haar 
woord en ging samen met dochter en schoonzoon richting Marienheem 
om de derde prijs in ontvangst nemen. Zoals gezegd hield de familie 
vertrouwen in de merrie. 
Om de jury te overtuigen van haar kunnen, ging Fraucke richting stal 
Oud Beets om voorbereid te worden door Udo de Haan en Daniëlla 
Smit op een IBOP menproef. Ook hier was men gecharmeerd van de 
bewegingen van Fraucke. Na een voorbereiding van een kleine vier 
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weken slaagde Fraucke met glans voor de menproef met 82,5 punten. 
Pieter Okkema is de hoefsmid van de familie. Tijdens het bekappen 
kwam het gesprek op Fraucke, die nog naar de keuring moest. Aise 
wilde het liefst naar de fokdag, maar dat was al over een paar weken. 
Pieter wilde het avontuur wel aangaan en dus ging Fraucke richting 
Witmarsum. Het resultaat mocht er zijn. Ster met een eerste premie op 
de vrijdag, kampioen van de 4 – 6 –jarigen en Algemeen Kampioen op 
de zaterdag. Daarnaast wist ze zich ook nog te plaatsen voor JFPMT op 
de CK door eerste te worden in deze rubriek in het middagprogramma 
op de fokdag. Als klap op de vuurpijl stond ze 1A in haar rubriek op 
de CK en werd definitief Kroon. In de kampioenskeuring liet ze zich 
niet van haar beste kant zien. Ze was erg gespannen en galoppeerde 
veel. Doordat de kampioenskeuring vlak na de finale van jonge Friese 
paarden met tuigaanleg stond gepland en de voorkeur uitging naar de 
kampioenskeuring, is Fraucke afgemeld voor de finale JFPMT. Fraucke 
is op dit moment niet drachtig, omdat het in deze tijd niet loont om een 
stamboekmerrie onder de hengst te zetten en Fraucke pas op de fokdag 
ster werd.

Aise kreeg van huis uit Trude (Gerke) mee. Trude komt uit stam 45. 
Trude werd in 1979 ook kampioen van de fokdag. Trude is naast Model 
ook Preferent met 5 sternakomelingen geworden. Uit Trude werd o.a. . 
Tsjimkje (Wessel) gefokt. Dit was het laatste merrieveulen van Trude. 
Op de fokdag verkocht Aise Trude als veulen voor een goede prijs. Dit 
zonder overleg en tegen de zin van Anneke. Op de fokdag van Ta It 
Behaldt kocht aise hetzelfde jaar een merrieveulen van fam. v/d Vlugt. 
Op 10 – jarige leeftijd werd Tsjimkje weer teruggekocht. Uit Tsjimkje 
werden nog een aantal veulens gefokt o.a. Famke fan ‘e Greidpleats 
( Jacob). Toen Famke 2 dagen oud was, lag haar moeder, Tsjimkje, 
plotseling dood in de box. De veulencentrale werd gebeld en men reisde 
met Famke af richting Limburg. Echter zonder succes. Op de terugreis 
werd Tjitze Bouma gebeld of deze veulenmelk kon regelen, zodat 
Famke bij thuiskomst iets te drinken zou hebben. Maar zover is het niet 
gekomen. Tjitze had nog een merrie met een hengstveulen van 6 weken 
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oud lopen. Dit veulen had voldoende melk van de merrie gehad, volgens 
Tjitze en daarbij was het merrieveulen Famke meer waard dan het 
hengstveulen. Zo gezegd werd het hengstveulen bij de moeder vandaan 
gehaald en grootgebracht met koemelk. Doordat het hengstveulen direct 
bij de moeder vandaan was gehaald, stond de merrie al aardig op het 
uier toen Famke weer thuis kwam. Of het nu hierdoor kwam of dat het 
gewoon klikte of dat het gewoon toeval was, maar Famke stond zonder 
problemen te drinken bij de pleegmerrie. Famke werd ster als driejarige. 
Famke is nog steeds aanwezig en drachtig van Maurits. 

Aise en Anneke hebben 4 kinderen (3 dochters en één zoon). Twee 
dochters hebben iets met paarden, maar wonen beide in het buitenland. 
Maar ook de andere kinderen leven stiekem wel mee, want na de 
fokdag of keuring wordt altijd naar de resultaten gevraagd. Net zoals 
hij zelf een paard meekreeg, heeft hij zijn beide dochters ook een paard 
meegegeven toen zij emigreerden. Dochter Wybrig boert in Canada 
op Prince Edward Island en heeft een drachtige merrie meegekregen. 
Het hengstveulen, dat hieruit is geboren, Sierk (Mintse), wordt op dit 
moment door Wybrig uitgebracht onder het zadel in het M1. Dochter 
Amarins heeft de 3 - jarige merrie Yldau (Fridse) meegekregen richting 
Zweden. Daarnaast ging ook hengst Brugt (Rik) mee naar de boerderij 
in Zweden. Yldau komt uit Famke ( Jacob) en werd in Zweden in 2011 
op de fokdag daar ster met een eerste premie, voorlopig kroon verklaard 
en ook nog eens Algemeen Kampioen. Amarins heeft in 2012 Yldau 
zelf onder het zadel voor de IBOP voorgeteld en kreeg 78 punten, 
waardoor Yldau definitief Kroon is geworden. Brugt wordt gereden 
onder het zadel, maar is ondertussen ruin geworden. Dochter Geeske en 
haar gezin wonen in Akkrum aan het water en zoon Jehannes en gezin 
wonen op het ouderlijk melkveehouderijbedrijf en boeren in maatschap 
met Aise.
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De gefokte paarden hebben allemaal fan de Greidpleats als stalnaam 
meegekregen. Dit is niet altijd zo geweest. Voor 1995 kregen de paarden 
fan it Lege Midden mee als stalnaam. In 1995 was het echtpaar 25 
jaar getrouwd en de kinderen vroegen of ze nog wensen hadden voor 
dit huwelijksfeest. Al pratende kwamen ze over een naambord in de 
tuin, maar de over de naam was men het nog niet eens. De vader van 
Aise heeft de naam van de fokvereniging destijds bedacht, It Fryske 
Greidhynder. Zo is men op fan de Greidpleats gekomen. Ondertussen 
staat de naam niet alleen op een bord in de tuin, maar ook op de gevel 
van de boerderij. Ook wel handig, omdat in en om Aldeboarn heen 
nogal wat Bouma’s wonen.

Aise en Anneke gebruiken de paarden voornamelijk aangespannen en 
Heleen Jonkman rijdt ze recreatief onder het zadel. Op dit moment 
zijn ze bezig de 3 – jarige Wobke te beleren. Ze zijn vooral te zien bij 
het ringrijden. Hiervoor wordt Jaike fan de Greidpleats ster ( Jasper) 
gebruikt. Deze merrie komt uiteindelijk via Geke weer terug bij Trude 
(Gerke).  De sjees, die hierbij wordt gebruikt, is door Aise op 18-jarige 
leeftijd gekocht van Bruno Reitsma. Als 18-jaige zou je normaliter een 
auto kopen, maar Aise kocht een sjees, want ja, “heit” had wel een auto, 
die hij kon gebruiken. 
Nu Aise zo goed als hersteld is van zijn open botbreuk en de nodige 
infecties en complicaties wil hij het liefst weer meer tijd gaan besteden 
aan het aangespannen rijden. Net als menig fokker, wil de familie 
nog wel eens een dekhengst fokken. Indirect is dat eens gelukt met 
Mintse. Mintse zijn moeder Jieldau (Lammert) is als veulen door de 
familie Bouma verkocht aan fam.  Algra in Oudega. Jieldau ster pref. 
(Lammert) is een veulen van Wieskje (Freark), het veulen dat destijds 
van familie v/d Vlugt werd gekocht.
We wensen de familie Bouma nog veel plezier met hun Friese paarden, 
maar bovenal veel gezondheid toe. 
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Fam. Bouma gefeliciteerd met jullie kersverse Modelmerrie! 
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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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Algemeen 

Kampioen!!!

BENE 476
Kampioenen 
ronde HK17

EISE 489
Paard van het 

Jaar!!!

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

Dek in 2017 met één van
Stal Chardon’s Kampioenen

A5 Flyer Stal Chardon - Kampioenen 2017.indd   1 12/02/2017   11:44



Lemsterpad 56 
8531 AA Lemmer
Phone: 0514-562415
Fax: 0514-562428

Info@hytrans.com



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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Passja Femmy B, (Heinse x Peke)  een dochter van de nu overleden, bijna 
prestatie, moeder; Femmy B , is een 12 jarige Ster-sport merrie met een 
succesvolle sportcarrière. Samen met amazone Geartsje de Jong heeft 
Passja Haar sportpredicaat behaald en is Passja Z2 startgerechtigd. 

Passja’s eerste ster nakomeling, de merrie  Lys B werd als twenter 
jeugdkampioen bij de enters en twenters op de fokdag in 2013 te 
Blauwhuis. Het jaar daarop behaalde Lys B haar ster predicaat. Lys B is 
nu een trotse moeder van een merrie enter, met als vader de kampioen 
van 2016 Tsjalle 454. Lys B. is in eigendom van de familie Mulckhuyse. 

Passja haar tweede nakomeling Maaike A.B. komt uit de sport hengst 
Maeije 440. Hij heeft een zeer goede sportcarrière achter de rug en 
gezien Maaike haar beide ouders en hun prestaties in de sport wordt dit 
ook van haar verwacht. Dit jaar heeft Maaike deel genomen aan de eerste 
stamboek keuring van 2017 te Harich en heeft ze haar sterpredicaat 
behaald. Maaike is op dit moment drachtig van de uitmuntende 
sporthengst Loadewyk 431.  Maaike is in eigendom van Joyce en 
Rochelle Bosch. 

Het veulen dat we hier zien is Femmy Passja A.B. uit Fonger 478. Zij is 
vanmorgen actief geweest bij de merrie veulens.

Zoals we kunnen zien met deze 3 nakomelingen van Passja Femmy B. 
staat zij garant voor luxe in haar nakomelingen. Wij verwachten dat deze 
nakomelingen het tevens zeer goed gaan doen in de sport en fokkerij 
omdat, dit door de ouders en directe verwanten bewezen is. 

Passja Femmy B, 
Ster Sport merrie uit de legendarische Stam 2 

van Anneke Kuipers- Brouwer.
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Zo is Passja haar zus Diana B. vorig jaar tot prestatiemoeder 
uitgeroepen, wat betekent dat zij 3 nakomelingen heeft voortgebracht 
die of het sportpredicaat hebben behaald of 75 of meer punten behaald 
hebben door middel van een IBOP, ABFP test of een CO. 

De inmiddels legendarische Age B, 17 jaar oud heeft een zeer 
succesvolle dek carrière in Australië en staat ter dekking  op Wildcroft 
Friesian Horse Stud bij eigenaren: Grace & Teo Lamers. Toen het 
Age B helaas niet lukte om in Nederland dekhengst te worden is hij 
verkocht naar Australië met een veulen-dek vergunning voor dit land. 

Wat men destijds in Nederland niet wist is dat Age een zeer 
waardevolle dekhengst zou worden in Australië. Daarnaast zijn er op 
dit moment maar liefst 85 % van zijn nakomelingen ster geprimeerd. 
Daarnaast heeft hij 2 Kroon dochters voortgebracht. Age is een 
Top vererver.  Hij heeft wederom laten zien dat hij (al) zijn goede 
beweging(en), ras typische uitstraling en vooral zijn (erg) vriendelijke en 
werkwillige karakter aan zijn nakomelingen doorgeeft. Anneke is met 
recht zeer trots op hem als zijn fokker.

Stam 2, op dit moment een van de oudst(e) levende en actieve stam, 
heeft als belangrijkste stammoeder, de door Anneke zelf gefokte merrie, 
“Eeltertje”( Oege x Dagho) Zij heeft met 7 ster nakomelingen het 
preferentschap op haar naam te staan. Vanuit deze merrie is Anneke’s  
fokkerij weer gaan bloeien in 1983.
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Fokgroep van Passja Femmy B

•	 Passja	Femmy	B
•	 Lys	B
•	 Maaike	A.B.
•	 Femmy	Passja	A.B.	
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Kampioensdeken aangeboden door stal 
Henswoude………

Al 35 jaar worden de kampioensdekens aangeboden door stal 
Henswoude.  

Bij de goedkeuring van Teake  273  ging de familie Germ en Tineke 
Bouma als stalnaam  de naam “Henswoude” voeren.
In dat zelfde jaar boden zij de kampioensdekens  voor de fokdag  van `It 
Fryske Greidhynder` aan.

Een flink aantal jaren deden ze dat samen met stal Jinswâlde van 
de familie Bangma. Nadat dekstation Jinswâlde gestopt is, neemt 
Dekstation Henswoude de dekens weer voor haar rekening en de 
fokvereniging is daar heel blij mee.

Dit jaar een nieuwe uitvoering van de kampioensdeken met de Friese 
pompeblêden erop…… 
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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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KALENDER Selectiewedstrijden KFPS Indoorcompetitie 

Oktober 2017 
Dag Plaats DR ME TU Organisatie Contact 
7 Oenkerk x Trynwalden psvtrynwalden@hotmail.com 
14 & 15 Berkhout x x Lunenburg stal.albatros@hetnet.nl 
20 & 21 Oenkerk x Emma Spoelstra dressuur@taitbihald.nl 
20 & 21                Maren-Kessel        x                        Pien van Doorn               pluvinel.pvandoorn@gmail.com  
November 2017 
Dag Plaats DR ME TU Organisatie Contact 
4              Ammerzoden x           Merel Groen      friezenwedstrijden@hotmail.com 
 5               Lisse                 x           Lunenburg                      stal.albatros@hetnet.nl 
11 & 12  Sint Nicolaasga x Chantal Potijk paarden.oorsprong@gmail.com 
11 & 12 Lunteren x Cindy Top dressuurnh@gmail.com 
19                Sint Nicolaasga             x Chantal Potijk paarden.oorsprong@gmail.com 
25 & 26               Oirschot               x           Marian Smits      friezendressuur-zn@live.nl 
December 2017 
Dag Plaats DR ME TU Organisatie Contact 
1 t/m 3 Sonnega x x Herma Donker lindedijk@hotmail.com 
9   Ermelo                    x      Johanna Faber      johannafaber@hetnet.nl 
 23   Zoelen  x            Ewa Bienias      wsmargrietruiters@gmail.com 
 29 t/m 30 Balkbrug x            Antoinet Michel wedstrijdsecretariaat@nemosbern.nl 
Januari 2018 
Dag Plaats DR ME TU Organisatie Contact 
3 Zuidbroek x Johanna Faber johannafaber@hetnet.nl 
13 Leeuwarden x Johanna Faber johannafaber@hetnet.nl 
21 Udenhout x Marian Smits friezendressuur-zn@live.nl 
21 Lelystad x Marielle Vogelaar info@maverickstables.nl 
28 Berkhout x x Lunenburg stal.albatros@hetnet.nl 

Februari 2018 
Dag Plaats DR ME TU Organisatie Contact 
3 Haskerhorne x Herma Donker lindedijk@hotmail.com 

FINALE 16 t/m 18 februari 2018 te Sonnega 



KFPS SPORTCOMPETITIE 2017/2018
Finale Sonnega

16, 17 & 18 Februari 2018
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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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Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september werd de Centrale Keuring 
gehouden in het FCD. Door de vele regen in de voorgaande dagen was 
het niet mogelijk om op de vrijdag ook buiten te keuren, zodat alles 
binnen plaats moest vinden.

Voor een aantal leden van onze fokvereniging waren het spannende 
dagen. De met een eerste premie bekroonde paarden waren uitgenodigd 
voor de CK en natuurlijk hoop je dan ook dat je paard daar goed 
presteert.

Bij de merrieveulens was er in rubriek 2A een mooie eerste plaats voor 
“Femke fan Hindrik’s Hiem” van de familie Akkerman te Rotsterhaule.                         
Voor dekstation Henswoude was er een prachtig succes, doordat 
zowel de kampioen als de reserve kampioen bij de merrieveulens een 
nakomeling was van Nane 492.

Bij de enters voerden de Johanneskinderen de boventoon. In de 
kampioensring mocht “Anke Meike fan Bangazathe” van de familie 
Reiding een gooi doen naar het kampioenschap. Helaas moest zij de 
ring verlaten, maar toch was dit enter heel ver gekomen.

Datzelfde gold voor “Ylja A.d.V” van Amarens de Vries. Als tweede 
opgesteld in haar rubriek, maar net niet bij de allerhoogste twee. 

De enige driejarige merrie met een eerste premie op onze fokdag, 
“Valentina fan ‘e Ridderdijk” van de familie Jaap van der Meulen 
werd zaterdag voorlopig Kroon. Zij mag zich nu via de sport of een 
IBOP test bewijzen en daarmee definitief het Kroonpredicaat achter 
haar naam laten vermelden. Dit zelfde geldt ook voor “Vièn fan ‘e 
Boerestreek” van de familie Algra. Deze merrie behaalde op de keuring 
te Ambt Delden een eerste premie.

Centrale Merriekeuring
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Bij de 4 tot en met 6 jarige stermerries keerde “Olivia af Fynbo” als 
kroonmerrie terug naar haar eigenaar Germ Aise Bouma.

“Renske Carmen fan de Visserwei” van Elvera Braakman werd 
voorlopig Kroon en mag zich nu gaan bewijzen in de sport of via een 
IBOP om het Kroonpredicaat in de wacht te slepen.

Twee van de drie, zeven jaar en oudere merries die op onze fokdag een 
uitnodiging kregen voor de CK hadden ook succes. Zo werd “Elvyra 
J.H.” van stal Chardon Kroon verklaard en “Anna Elske R.” van de 
familie Age Okkema voorlopig Kroon. Maar daar zal Age zeker wel 
raad mee weten. “Geartsje van Bangazathe” van ons lid Dick Reiding 
haalde ook het Kroonpredicaat binnen.

En dan het hoogst haalbare predicaat in onze fokkerij: model………

Voor twee paarden, allebeide al Kroon, zou dit de stap kunnen zijn naar 
de hoogste trede:  n.l. “Fraucke fan de Greidpleats”, enkele jaren terug 
fokdagkampioene op onze fokdag en “Gerbrich fan it Nijlân” dit jaar 
gehuldigd als kampioene op onze fokdag. Beide merries deden het heel 
goed en werden allebei, samen met 11 andere nieuwe modelmerries, met 
hun fokkers/eigenaren gehuldigd. Het hoogste doel was bereikt.

Familie Aise Bouma en Theo en Grace Lamers (in het verre Australië) 
heel hartelijk gefeliciteerd met dit succes.

Maar niet alleen in de fokkerij was er succes voor onze leden. In 
het middagprogramma werd Leonie Evinck met “Mees 497” (eig.: 
G.A.Bouma en Stal Jede) gehuldigd als winnaar bij de Pavo Fryso 
Bokaal dressuuraanleg voor 5 en 6 jarige hengsten en ruinen. 



Deze eer viel ook ten beurt aan Harmina Holwerda met “Ruscherd fan 
Bokkum” (eig.: Siybren Minkema en Jolanda Schreuder) bij de 4 jarige 
hengsten en ruinen.

Bij de Pavo Fryso bokaal voor jonge paarden met tuigaanleg (hengsten 
en ruinen) was de eerste plaats voor “Sierd K.” met Udo de Haan direct 
gevolgd door “Joppe” van Nynke Schrale met Henk Hammers als rijder.

Bij de merries ging de overwinning naar “Swaen fan de Miedepleats” 
van Jaap van der Meulen en gereden door Henk Hammers.
Ook in de Prijs der Besten was het oranje lint voor “Joppe” van Nynke 
Schrale en gereden door, alweer Henk Hammers.

Alle eigenaren en rijders van harte gefeliciteerd met deze successen! 
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“Fraucke fan de Greidpleats” in actie op de CK 2017
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“Gerbrich fan it Nijlân” in actie op de CK 2017



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
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Stichting Kennis en Promotieplatform Fries 
Dressuurpaard (K&PP) 

www.platformfriesdressuurpaard.nl

of volg ons op facebook
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Het was zaterdag 23 september een mooie dag voor het Alrako KFPS 
dressuurkampioenschap voor Friese paarden. Toen de zon ’s morgens 
door de mist heen brak, werd het snel warmer. Het weer was prachtig, 
de ruiters en amazones waren enthousiast en het publiek had er zin in. 
Een goed recept voor een geslaagde finaledag.

Voor ruiters en amazones met een Fries paard is het Alrako KFPS 
kampioenschap dressuur in Kootwijk het belangrijkste outdoor 
evenement op de wedstrijdkalender. Kampioen worden in één van de 
rubrieken van de basissport of de subtop is een prestatie van formaat 
die graag aan de erelijst wordt toegevoegd. In de subtop verscheen 
Marc Peter Spahn met de fraaie stamboekhengst Elias 494 in de ring 
voor zijn proef in de Intermédiaire II. De combinatie won de Zware 
Tour met overmacht. Jurylid Herman Smit: ‘Spahn heeft zijn paard 
erg goed opgeleid. Elias toonde kracht en souplesse in de oefeningen.’ 
De Lichte Tour was prooi voor Joyce Haaijer-van der Meulen met 
de aansprekende Tialda H. Ster Sport (Jasper 366). Joyce en Tialda 
nemen deel aan het Friese ‘Mei Grand Prix Nei Grand Prix’ traject. 
De combinatie liet met een lichtvoetige proef zien op de goede weg te 
zijn naar de Grand Prix; in de Prix St. Georges mocht zij zich als eerste 
opstellen. Nico Verwer jureerde mede de finale van het ZZ Zwaar die 
werd gewonnen door Wendy Okkema met Stal Okkema’s Eos (Olgert 
445). ‘Ik vond eigenlijk dat er weinig verschil zat tussen de combinaties; 
het waren allemaal prima paarden. Mijn totaalbeeld van de finale was 
goed,’ aldus Verwer.

Jeugdruiter 

De kampioen in de klasse B is een amazone van nog maar twaalf jaar 
oud. Deze Sanne Timmer stuurde de elfjarige Brandus 345-merrie 
Trijntje van het Houkumhuis Ster Sport heel gedecideerd naar de 
overwinning. Zij won hiermee ook de prijs voor de beste jeugdruiter, 
een Fryso zadel beschikbaar gesteld door Tweespan Ruitersport. Sanne 
vertelt: ‘Ik was eigenlijk al blij dat ik vandaag mocht starten. Ik ben 
een tijdje geleden met Trijntje in de BB begonnen en dat ging zo goed 
dat we officieel in de B zijn gestart. Trijntje is met haar eigenaresse 

Alrako KFPS kampioenschap dressuur 
23 september 2017
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Ilona ter Horst Z2 startgerechtigd. Ik had absoluut niet verwacht dat 
ik vandaag zou winnen. We hadden afgesproken dat ik gewoon zou 
gaan rijden. Het ging echt super goed en ik ben dan ook heel erg blij!’ 
Ook moeder is enorm trots en Sanne krijgt dan ook een dikke kus en 
een knuffel voordat ze naar de trailer stapt. Ze ging echter niet alleen 
met een oranje lintje naar huis, alle eerste prijzen kregen dit jaar een 
staatsiedeken gesponsord door Horka aangeboden.

Beste merrie 

In de klasse L1 ging de overwinning met 71,5% naar Bodien Grijpstra 
die op Matsje B.V. Ster (Gjalt 426) reed. Ook Bodien mocht aanspraak 
maken op een extra prijs: Matsje was de beste merrie in de klassen B, 
L1 en L2. Zij mag drie privélessen volgen van Grand Prix amazone 
Ingeborg Klooster. Nadat Leonie Evink een week eerder met Mees 497 
op de KFPS Centrale Keuring al de Pavo Fryso cup bij de vijf en zes 
jarige hengsten en ruinen won, kan zij opnieuw een kampioenstitel aan 
haar palmares toevoegen. Zij zette met Mees 497 een zeer sterke proef 
neer in de M1 en werd kampioen in deze klasse.

 ‘Ik vond dat het Z1 sterker werd gereden dan het Z2 en het ZZ Licht,’ 
vertelt jurylid Jan Willem Buyserd, ‘Judith Pietersen en Ykje Baron 
vielen me in het bijzonder op. Vooral Judith deed het uitstekend, haar 
paard liep wat meer gedragen en ik vond dat het paard de proef in 
het algemeen goed aan kon.’ Zoals de heer Buyserd al had verwacht, 
belandde Judith Pietersen samen met de Uldrik 457-zoon Limited 
Edition op de eerste plaats met 72,30%.  Ykje Baron behaalde met haar 
Jitze fan Bronny Friesians een tweede plaats met 69,41%.
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Kür op muziek 

Zoals altijd stond er tijdens de kür op muziek veel publiek om de ring. 
‘Er was een combinatie die er echt uit sprong voor mij,’ zegt jurylid Els 
Schotman,’dat was Esther Liano met haar paard Stal Liano’s Thijs in 
de ZZ Licht. Het ritme van haar muziek paste perfect bij het ritme van 
haar paard. Technisch zaten er nog wel wat foutjes in, maar dat waren 
slechts kleine foutjes. Verder zag het er echt goed uit.’ Ook jurylid 
Herman Smit sprak lovend over Esther: ‘Haar muziek was akelig goed. 
Bij de kür op muziek kun je goed zien wie er veel ervaring heeft. Esther 
steekt er wat dat betreft gewoon echt bovenuit.’ Esther behaalde 70,71% 
met haar kür, dit was goed voor een eerste plaats.

Viertal 

Friese paarden zijn door hun uniforme zwarte kleur bij uitstek geschikt 
voor afdelingsdressuur. Viertallen uit heel Nederland waren naar 
Kootwijk gekomen voor de KNHS wedstrijd. In de klasse M viel 
LR Neta uit Winschoten op met hun felblauwe jasjes en nette proef. 
Zij wonnen de eerste prijs. Getooid met de chique staatsiedeken 
beschikbaar gesteld door Horka, lieten de paarden een indrukwekkende 
ereronde zien. RV West Brabant uit Roosendaal was met maar liefst 
drie viertallen afgereisd naar Kootwijk Hun ‘Friezenteam Anke’ won 
de tweede prijs in de klasse L. De eerste prijs in de klasse L ging naar 
Friezenviertal Boxmeer.

Kampioenen

Kampioen in de klasse B: Sanne Timmer met Trijntje van het 
Houkumhuis Ster Sport (Brandus 345), kampioen in de klasse L1: 
Bodien Grijpstra met Matsje B.V. Ster (Gjalt 426), kampioen in de 
klasse L2: Annette Verbeek met Hedwig fan Stjinnendaam Ster (Dries 
421), kampioen in de klasse M1: Leonie Evink met Mees 497 (Tymon 
456), kampioen in de klasse M2: Harmina Holwerda met Mario fan 
Bokkum ( Jasper 366), kampioen in de klasse Z1: Judith Pietersen met 
Limited Edition (Uldrik 457), kampioen in de klasse Z2: Esther Liano 
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met Stal Liano’s Doede (Lammert 260), kampioen in de klasse ZZ-
licht: Esther Liano met Stal Liano’s Thijs (Beart 411).

Subtopkampioenen: ZZ-Zwaar: Wendy Okkema met Stal Okkema’s 
Eos (Olgert 445), Lichte Tour: Joyce Haaijer-van der Meulen met 
Horses2fly Tialda H. Ster Sport ( Jasper 366) en Zware Tour: Marc 
Peter Spahn met Elias 494 ( Jorn 430). 

Beste Jeugdruiter Sanne Timmer met Trijntje Van Het Houkumhuis v. 
Brandus 345, klasse B winnaar Fryso Zadel

Best Merrie B/L1/L2: Bodien Grijpstra Matsje BV v. Gjalt 426, Klasse 
L1 

 WIJ FELICITEREN AL ONzE LEDEN 
MET HUN BEHAALDE  SUCCESSEN!! 
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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
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Hiermee doen wij jullie de winteractiviteiten toekomen, te weten:

1. Discussieavond hengstenkeuring 2018
Traditiegetrouw hebben we weer een zgn. discussieavond. 
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 19  januari 2018
Tijd  : 19.45 uur
Plaats  : Henswoude te Aldeboarn
Kosten  : toegang gratis 
(consumpties voor eigen rekening)

2.  Menclinic
Een menclinic wel zal worden verzorgd door een zeer “ouwe rot” 
in het vak.
We gaan met Leo Kraaijenbrink een middagje mennen.dit 
behoeft volgens mij geen verdere uitleg!

             Dit zal in kleine groepjes worden gegeven e.e.a. afhankelijk van  
 aantal deelnemers. 

Datum  : zaterdag 3 februari 2018
Tijd  : 13.00 uur
Plaats  : Henswoude te Aldeboarn
Kosten  : € 15,- pp

Winteractiviteiten It Fryske Greidhynder 
2018
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3. 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, n.a.v. het enthousiasme van vorige keer, weer 
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 10 februari 2018 
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)

4. Reisje
We gaan deze middag op bezoek bij……………….
Dit reisje begint door eerst in de richting van Wolvega te rijden 
en de afslag te nemen bij het hotel Van der Valk. We gaan onder 
de snelweg door en gaan richting Oldeberkoop. Na enkele 
honderdenmeters vinden we rechts de Dierenkliniek Wolvega 
DKW. Hier gaan we een kijkje nemen in het vernieuwde
complex onder begeleiding van medewerker DKW. 
Verzamelen op parkeerterrein kliniek, start tour  13.30 u.

Rond 14.30 u gaan we richting Hoornsterzwaag.
Hier gaan we een kijkje nemen op het bedrijf van Harrie van 
Middelaar en Ancilla Bruggink, aan de  Bij de Leiwei 141, te 
Hoornsterzwaag. Hier kunnen evt kijken naar oa  training.



Kolenbranderstraat 23, 8601 VC  Sneek
Tel: 0515 43 90 75   info@denaadlozedakgoten.nl

Eppinga BV 
0512 300 600
info@eppinga.nl
Marconilaan 5
9207 JC Drachten

Openingstijden
Ma- Vr 07:00-17:30
Za- Zo Gesloten
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Hier kunnen spring-,dressuur en/of tuigpaarden keuringsklaar 
worden gemaakt voor de exterieurkeuringen.
Ook is deskundigheid aanwezig omuw paard optimaal voor  te 
bereiden op IBOP proeven.
Daarna gaan we gezellig met elkaar eten. We rijden door 
naar Beetsterzwaag! We gaan naar ’t Snack Bearske aan de 
Hoofdstraat. Hier gaan we “aan de stampot”!
Datum  : 24 februari 2018
Tijd  : 13.15 u verzamelen parkeerterrein dierenkliniek  
  Wolvega
Plaats  : dierenkliniek Wolvega/Stal Van Middelaar  
  Hoornsterzwaag/’t Snack Bearske Beetsterzwaag
Kosten  : ca 20,- pp 
  (drankjes tijdens maaltijd voor eigen rekening)

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 







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 
4 november  Feestjoun “It Fryske Greidhynder”, 

Stoeterij ’t Swaerte Paert te Hemrik
4 november  Friesian Talent Cup, St. Nicolaasga
8 november  Regiovergadering, zie www.KFPS.nl of Phryso 

voor meer info. 
 Cafe restaurant Overwijk, Tijnje, aanvang 20.00 

uur
november 2017 Eindbeoordeling CO discipline rijpaard, Exloo, 

aanvang 9.00 uur
11 november  Friesian Talent Cup, Oirschot
18 november  Friesian Talent Cup, Balkbrug
27 november  – 02 december Eerste bezichtiging HK in Drachten,
  aanvang 8.00uur

16 december  Halve finale Friesian Talent Cup, stal de Mersken, 
Siegerswoude

december  Eindbeoordeling CO discipline aangespannen, 
Exloo, aanvang 9.00 uur

Januari 2018
11 – 13 januari 2018 Hengstenkeuring in Leeuwarden incl. Finale 

Friesian Talent Cup
19 januari 2018 Discussie avond hengstenkeuring, Henswoude, 

Aldeboarn, 19.45 uur
3 februari 2018 Menclinic Leo Kraaijenbrink, Henswoude, 

Aldeboarn, 13.00 uur.
10 februari 2018 Dressuurclinic Sabine van de Loenhorst, Stal fan 

‘e Butemare, Ureterp, 13.00 uur
Februari 2018
16 – 18 februari 2018 Finale indoorcompetitie dressuur & mennen te 

Sonnega, info www.kfpssports.nl 
24 februari 2018 Uitje “It Fryske Greidhynder”, Kliniek Wolvega 

icm. bezoek stal Harry van Middelaar en Ancilla 
Bruggink te Hoornsterzwaag, gevolgd door 
stamppotbuffet te Beetserzwaag, 13.15 uur

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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We willen alle kampioenen van harte gelukwensen met hun succes.
Even kampioen worden, het lijkt soms zo gemakkelijk maar er gaat heel 
wat tijd en werk aan vooraf. 
Er was volop succes voor leden van onze fokvereniging:

Nieuwelingencompetitie: Joppe van Nienke Schrale
Ereklasse: Joppe van Nienke Schrale
Dameskampioenschap: Chris van Wylgster Pragt  met Jolanda 
Schreuder.
Tandem: Douwe van R. en Chris van Wylgster Pragt met Sybren 
Minkema
Klavertje drie: Hessel fan ‘e Stjelpdyk, Bettina H en Egberth van de 
zonschate met Feike Holtrop.
Tweespannen: Hessel fan ‘e Stjelpdyk en Jasper fan ‘e Stjelpdyk met 
Feike Holtrop
Kampioenschap dekhengsten: Eise 489 met Jelmer Chardon

En dan niet te vergeten het kampioenschap tweespannen voor de 
concourswagen met Bettina H en Hessel fan ‘e Stjelpdyk en gereden 
door Hiltsje Holtrop die daarmee liet zien een waardig dochter van haar 
vader Feike te zijn.

Alle kampioenen nogmaals 
van harte gefeliciteerd met deze successen!!!! 

Het concours seizoen zit er weer op……..
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Bettina H en Hessel fan ‘e Stjelpdyk kampioen tweespan voor de concourswagen

Douwe van R. en Chris van Wylgster Pragt  kampioenTandem
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Hessel fan ‘e Stjelpdyk en Jasper fan ‘e Stjelpdyk kampioen tweepan

Chris van Wylgster Pragt  kampioen Dames 



70 Op Tal   oktober 2017

Overig

Joppe kampioen Ereklasse

Eise  489 kampioen Dekhengsten
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Joppe kampioen niewelingencompetitie

Hessel fan ‘e Stjelpdyk, Bettina H en Egberth van de Zonschate kampioen 
Klavertje drie
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Paardenverzekering “De Eendracht” Doniaga e.o. al 100 jaar: 
 Een paardenverzekering voor ons allemaal. 
 Lage premie, vanaf 3,75% op jaarbasis.  
 Schade uitkering tot 70%. 
 Snelle afhandeling van de schade.  
 Werpverzekering is ook mogelijk. 

Inlichtingen bij de secretaris: H. Eppinga, Kippenburg 4, 8567 HA  Oudemirdum, 06-51106695 

 of kijk op www.paarden-verzekering.info    emailadres: de_eendracht@hotmail.nl 
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De Greidhynder 10

Wie ben je?
Ik ben Amarins de Vries 27 jaar en woon samen met mijn vriend in 
Tjalleberd.

Wat doe je?
Naast de paarden werk ik bij Jack’s Casino in Heerenveen, en zit 
ik in het bestuur van het JongKFPS en vervul ik de functie PR + 
Communicatie.

Waar kom je vandaan?  
Oorspronkelijk kom ik uit Uitwellingerga een klein dorpje tussen Joure 
en Sneek waarna ik ook een tijd in Goingarijp heb gewoond.

Hoe is de liefhebberij voor Friese paarden bij jou begonnen?
Zo lang ik mij kan herinneren was ik onder de indruk van het statige 
Friese paard. Ongeveer 9 jaar geleden kocht ik Pietsje R. een 3e premie 
stamboek merrie. Het was 1 van de mooiste paarden die ik ooit had 
gezien.
Na enkele jaren heb ik bij haar een veulen gefokt Siuwerd A.d.V het 
leek me altijd al prachtig een veulen bij haar te fokken. Toen hij eenmaal 
was geboren wist ik het zeker, hier wil ik mee verder gaan.
Inmiddels staan er 8 Friese paarden op stal, en fok ik gemiddeld 1 tot 4 
veulens per jaar. 

Wanneer ben je lid geworden van de fokvereniging?
Ik geloof in 2013.
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Wat is je mooiste herinnering aan de fokvereniging?  
Mijn mooiste herinneringen aan de fokvereniging zijn toch wel de 
fokdagen. Met als hoogtepunten de 1e premie van Pietsje R. en 
natuurlijk Ylja A.d.V die reserve kampioen was in 2016 van de enters 
en twenters.

Vertel eens wat over je paarden?
Het eerste paard waarmee ik ben begonnen is Pietsje R. (Leffert x 
Sjaard) op de fokdag in 2014 behaalde zij een 1e premie en werd zij 
voorlopig kroon op de centrale keuring. Op dit moment wordt zij 
uitgebracht in de sport door Ingrid Brak.
Ze heeft 2 nakomelingen Siuwerd A.d.V (Beart) geboren in 2013 is niet 
meer in mijn bezit.  En Alyt A.d.V (Thorben) zij is geboren in 2016 en 
behaalde als veulen een 1e premie, met haar wil ik in de toekomst graag 
verder fokken. Pietsje R. is drachtig voor 2017 van Gerben 479.
Niesche G. een stermerrie van Sape x Oltman is sinds 2014 bij mij 
en heeft bij mij 3 veulens gekregen Ydwer A.d.V (Norbert) geboren 
in 2015, Claes A.d.V ( Jehannes) geboren in 2016 en is niet meer in 
mijn bezit. Op 29 juni heeft Niesche G. een prachtig merrieveulen 
van Loadewyk gekregen waar ik in de toekomst graag verder mee wil 
fokken. Over enkele weken weten wij of Niesche G. drachtig is van 
Alwin 469.
Adina G. een stermerrie van Doaitsen x Sape is ook sinds 2014 bij 
mij en heeft bij mij 2 veulens gekregen. Ylja A.d.V (Hessel) geboren 
in 2015 behaalde een 1e premie als veulen en als enter behaalde zij 
nogmaals een 1e premie en werd reserve kampioen van de enters en 
twenters. Abe A.d.V (Tsjalle) geboren in 2016 mocht helaas niet ouder 
worden dan 2 maanden, hij is overleden aan de gevolgen van nier falen.
Adina G. is drachtig voor 2017 van Eise 489. De moeder van Adina G. 
(Gerbrich G.) komt uit Jehanne L. dit is ook de moeder van Niesche G.
Als laatste Verona G. een 3 jarige merrie van Alke uit een voorlopige 
kroonmerrie van Folkert, Marijke L. 
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Deze merrie heb ik terug gekocht van de familie Steenis uit 
Geldermalsen die vorig jaar deze Folkert merrie van mij kochten. Deze 
geweldige lijn wou ik niet missen in onze fokkerij vandaar dat ik Verona 
G. terug heb gekocht. De grootmoeder van Verona G. is Helena L. een 
ster preferente prestatie moeder. Onder andere de moeder van Tymon 
456 en de kroonmerrie Marije Helena L. 
Helena L. is een nakomeling van Talina, Talina is eveneens de moeder 
van Jehanne L. de moeder van Niesche G. en grootmoeder van Adina 
G. Verona G. behaalde als veulen een 1e premie en zal als alles mee zit 
dit jaar op de keuring verschijnen. Dit geldt ook voor Ylja A.d.V die 
haar opwachting weer zal maken op de fokdag!

Waar ben je trots op?
Op alle paarden die hier staan en alles wat we intussen al bereikt 
hebben. 
Van pensionstalling naar het huren van een loods met weidegang waar 
we alles zelf doen.

Wat zou je nog willen bereiken met de paarden?
Laten we klein beginnen, een droom en doel is toch wel dat 1 van 
mijn eigen fokproducten het ster predicaat mag behalen. Ook zou het 
fantastisch zijn om de paarden ooit aan huis te kunnen hebben. We 
dromen rustig verder......

Heb je nog leuke ideeën of tips voor onze fokvereniging?
Clinics, eventueel fokkerijbezoeken bij de fokkers van de fokvereniging?
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Ylja A.d.V op de fokdag

Eke Niesche A.d.V (loadewyk x Sape 29-06-2017
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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.






