Jaarverslag over 2018 van fokvereniging
”It Fryske Greidhynder”
De ledenvergadering van Fokvereniging It Fryske Greidhynder is gehouden op
vrijdag 9 maart 2018 in Café De Post te Aldeboarn. Door het bestuur zijn
Petra Boersma, Evelien Duin en René Rinsma voorgedragen als nieuwe
bestuursleden en zij zijn bij acclamatie verkozen. Janke Steenbeek en Evelien
Sissingh zijn afgetreden als bestuurslid en werd bedankt voor hun
ongelofelijke inzet in de jaren dat zij in het bestuur zitting hadden.
De bestuurssamenstelling van onze vereniging is als volgt:
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Het jaar 2018 begon als ieder ander jaar met de hengstenkeuring in het WTC
te Leeuwarden. Drie prachtige dagen volop genieten van de jonge en oudere
hengsten. Groot succes voor Jelmer en Anita Chardon met Jurre 495 die voor
de 3e keer Algemeen kampioen is geworden. Bovendien kregen een aantal
leden van onze fokvereniging een jonge hengst aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek.
Enkele weken na de hengstenkeuring hielden we bij Stal Henswoude
traditiegetrouw de nabespreking van de aangewezen jonge hengsten. Dit jaar
waren Harrie Draaijer en Frenk Jespers van de Hengstenkeuringscommissie
bereid gevonden een presentatie te geven. Het was een mooie, leerzame
avond waar Harrie en Frenk aan de hand van foto’s de hengsten en hun
afstamming besprak.
Op zaterdag 10 februari was er een dressuurclinic met Sabine van Loenhorst
waar veel animo voor was. De clinic werd gehouden in Stal “Fan ‘e Butemare”

van Laurens van der Meer en Sjoerd Veenstra. De aanwijzingen en tips van
Sabine werden door de deelnemers zeer gewaardeerd.
De fokdagen vonden plaats op vrijdag 27 tot en met zondag 29 juli 2018 op
het terrein van het FCD te Drachten. Het aantal paarden was wat minder als
de afgelopen jaren en door het hete weer waren er ook meer afzeggingen
dan normaal. Het hete weer noopte het bestuur het gehele programma aan
te passen. Het programma startte vroeg in de ochtend zodat alles voor het
heetst van de dag afgerond kon worden. Op zaterdag moest het programma
weer gewijzigd worden door de hevige regen en het onweer. De
kampioenskeuringen vonden daardoor in de binnenbak plaats. Door de
medewerking van alle betrokkenen kon gelukkig het gehele programma
doorgang vinden.
Helaas kon er bij de 3-jarige slechts één eerste premie toegekend worden.
Dat was voor de merrie Yfke van J. Mulder te Waskemeer. Deze merrie werd
ook de Algemeen Reservekampioen. De kwaliteit zat bij de drie-jarigen in de
breedte wel goed want maar liefst 41% kon als stermerrie naar huis! Ook
kwaliteit van de jeugd en de oudere stermerries was goed. Uit deze laatste
rubriek kwam ook de Algemeen kampioen: Valantina fan’e Ridderdijk van de
familie J. van der Meulen.
Op de Centrale Keuring lieten de paarden van It Greidhynder zich van hun
beste kant zien. Zowel bij de sportonderdelen als bij de keuring zijn zeer
goede resultaten behaald.
De feestavond vond dit jaar plaats in Café Overwijk te Tijnje. De avond werd
opgeluisterd door het cabaretduo Klun en Knoffelhakke en de DJ Goud van
oud on tour. De kampioensprijzen zijn uitgereikt en de kampioenen en de
reservekampioenen ontvingen naast een kampioensbord een bos bloemen en
een mooie foto. De foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Karin
Sevink. Dit jaar zijn de traditionele tinnen kampioensborden vervangen door
mooi beschilderde aardewerk borden. Helaas waren een aantal eigenaren
van kampioenen niet aanwezig om de prijzen in ontvangst te nemen. De
familie Bijma uit de Veenhoop had te kennen gegeven helaas niet aanwezig
te kunnen zijn vanwege fysieke ongemakken. Het bord en de foto’s zijn
daarom bij de familie Bijma thuis gebracht (zie foto). De familie Jeen Mulder
te Waskemeer is door de commissie uitgeroepen tot fokker van het jaar.

De commissie Fokker van het jaar bestond uit Louwrens Mellema, Evelien
Duin en John Pragt. Louwrens nam afscheid van de commissie. Het bestuur
heeft Bote van Balen bereid gevonden plaats te nemen in de commissie.
Nadat vorig jaar het nieuwe logo is gepresenteerd is dit jaar de opmaak van
het verenigingsblad Op Tal en de fokdagcatalogus vernieuwd. Het ziet weer
fris en modern uit en het bestuur gaat er vanuit dat wij hier weer jaren mee
vooruit kunnen. Op Tal is weer een aantal malen uitgebracht om verslag te
doen van een aantal evenementen, bezoeken aan leden en om de leden op
de hoogte te brengen van de diverse activiteiten. Dat laatste gaat zoals
verwacht steeds meer via de sociale media en dat zal in de toekomst meer en
meer het geval zijn. De berichten op deze media wordt verzorgd door Sanne
Jellema. Op Tal werd samengesteld door Helga Flapper, Marga de Wolff en
Janke Steenbeek. De opmaak van Op Tal en de fokdagcatalogus is uitbesteed.
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