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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2009. Het bestuur wenst u alle goeds en gezondheid 
toe in het nieuwe jaar. 
Er is heel wat gebeurt in de achterliggende maanden. 

• Er was een goed bezochte regiovergadering in november.
• Fam. Bruinsma nam afscheid van de tuigsport en kreeg als klap op de vuurpijl een 

eigen fokproduct goedgekeurd nl. Sake.
• De families, Herder, Visser en Verweij kregen er een modelmerrie bij! 
• De clinics o.l.v. van Jaap van der Meulen en Bennie van Es waren erg interessant 

en leerzaam, jammer dat er de eerste keer weinig animo was.
• De hengstenkeuring was dit jaar uitgebreid naar drie dagen, het was een hele zit 

maar zeker de moeite waard.

Het bestuur heeft gemeend dit jaar weer eens een keertje met de bus op pad te gaan en 
wel naar Lunteren. Wij hopen van harte dat u allen meegaat!

     EXCURSIE
WOENSDAG 11 FEBRUARI a.s.

LOKATIE: DE NIEUWE HEUVEL IN LUNTEREN

VERTREK: VANAF HET KOLKSPLEIN IN WOLVEGA OM 9.00 UUR
VANAF RESTAURANT HIDDINGERBERG IN STEENWIJK OM 9.15 UUR.

Na de ontvangst met koffie krijgen wij een rondleiding over het bedrijf en kan 
men de kampioenen 2009 bewonderen. Men zal het e.e.a. vertellen over het 
de training en het management van het bedrijf.
Na afloop van de rondleiding is er natuurlijk de gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Daarna gaan wij gezamenlijk eten in het nieuwe restaurant 
van “ De Nieuwe Heuvel”.
We hopen uiterlijk 17.00 uur weer “thuis” te zijn.
De kosten zijn incl. bus, eten en drinken € 20,00 p.p.
MEER INFORMATIE EN OPGAVE VOOR 1 FEBRUARI bij het secretariaat,
tel: 0527-23 12 64 of 06-38 66 87 87

NIEUWSBRIEF



Wij zijn ons bewust dat velen van jullie er wel eens een kijkje hebben genomen, maar toch 
was er veel vraag naar om met z’n allen daar eens heen te gaan en dingen met andere 
ogen te zien.

Ds. Wiersma heeft ons een berekening gestuurd met betrekking tot de inteelt. Hopelijk 
heeft u hier iets aan.

 HET BEHEERSEN VAN INTEELT 
• Markeer met kleur in het schema de vader en moedersvader van uw merrie.
• Zoek in de andere lijnen (of kolom) hengsten die uw voorkeur hebben, markeer die 

met een andere kleur.
• Maak dan stambomen van het te fokken veulen. Zorg ervoor dat een hengst niet 

tweemaal voorkomt in de eerste drie generaties. Als dat wel zo is, doe het dan als 
bewuste keuze en op een sterke vererver, maar vermijdt daarbij inteelt op Wessel.

• Fokken van toekomstige hengsten: Het Jochembloed zal de komende jaren 
massaal worden. Voor het beheersen van inteelt en voor de exploitatie van een 
hengst zal Jochemvrij bloed zeer interessant zijn.

Zoals u in de Phryso heeft kunnen lezen gaan wij ook dit jaar wij weer paarden beoordelen 
en hopelijk wordt het weer net zo’n succes als vorig jaar. Iedereen kan en mag meedoen. 
Vooraf wordt er een korte instructie gegeven.
Diegene die in de voorselectie een 7,5 haalt mag door naar de finale. Opgave VOOR 15 
FEBRUARI  via de mail: lindedijk@hotmail.com of telefonisch bij het secretariaat.
Locatie: Manege Caprilli te Sonnega, 6 maart aanvang 19.30 uur!! (lees de Phryso blz.61)
Finale 10 maart om 19.30 uur in Drachten

Noteer alvast:
Jaarvergadering: 9 maart 2009 in Ter-Idzard. Nader bericht volgt
Regiovergadering: 19 mei in Ter-Idzard. Nader bericht volgt (Phryso)

In 2009 gaan we ook de website in z’n geheel bijwerken, dus neemt u binnenkort weer 
eens een kijkje op www.friesepaardwolvega.nl.
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Zoals u ziet zit er weer van alles in de pen en wij hopen als bestuur dat het door u 
enthousiast wordt ontvangen!


