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Van de voorzitter:

Een zeer “slechte” fokdag en nu verder!

Velen van u heb ik na afloop van onze fokdag vorig jaar horen zeggen “Als het zo moet dan 
kom ik niet weer  op een keuring”.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat velen van u ernstig teleurgesteld waren over het resultaat 
van onze fokdag terwijl in de ogen van velen de kwaliteit toch niet zo slecht was. Deze 
mening hebben wij als bestuur ook voorgelegd aan inspecteur Sjouke de Groot en hij heeft 
toen gelijk toegezegd dat hij tijdens  onze ledenvergadering tekst en uitleg wilde geven over 
zijn/hun manier van keuren. Hij wil op zijn manier uitleg geven hoe we verder zouden moeten 
gaan met onze fokkerij.  Ook wil hij graag met u in discussie waarom er gekeurd is zoals er 
gekeurd is. 
Het bestuur wil u dan ook van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen en uw aandeel te 
leveren aan deze discussie. Wij willen graag op deze avond de onvrede die er is/was naar 
aanleiding van de fokdag wegnemen met een blik op de toekomst en naar een beter resultaat. 
Wij zien u graag op de ledenvergadering waarvan u de agenda in deze nieuwsbrief aantreft.

Rein Hettinga

Inmiddels is het jaar 2012 van start gegaan met de meest uiteenlopende 
weersverschijnselen, waar u als paardenbezitter vast de nodige hinder van 
hebt ervaren, maar hopelijk gaan we nu het voorjaar tegemoet en zullen we 
binnenkort de veulentjes weer in de wei zien dartelen.  

Dit jaar goede omstandigheden voor de hengstenkeuring, en grote aantallen 
bezoekers, die konden genieten van een afwisselend en boeiend programma. 
In de ring de hengsten van 2011, waaronder het fokproduct van fam.  
Brouwer uit Zandhuizen: Alwin 469, en de jonge hengsten waaronder Berend 
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R.M., van fam. de Ram uit Noordwolde, die mee gaat doen met het 
najaarsonderzoek. Geweldige prestaties in ons eigen fokgebied! 
De studieclub komt regelmatig bij elkaar en hebben interessante 
onderwerpen op de agenda.

De afgelopen periode heeft het bestuur van de fokvereniging zich bezig 
gehouden met een aanpassing van de statuten en heeft Notaris Oosten van 
Lexis-notarissen een nieuwe versie gemaakt, waarvan de aangepaste tekst 
met de nieuwsbrief is meegestuurd  en ter inzage ligt bij de secretaresse. U 
kunt vragen en of opmerkingen vooraf kenbaar maken bij het bestuur. Op de 
ledenvergadering zal de wijziging worden aangenomen bij voldoende 
instemming.

Ook zijn er draaiboeken gemaakt voor de wedstrijd en de fokdagen, zodat 
alle bestuursleden op de hoogte zijn van de nodige afspraken en 
handelingen. 

Omdat voorzitter Rein Hettinga zijn “dienstjaren” er op heeft zitten, is er 
omgekeken naar een opvolger en gevonden in de persoon van Annemieke 
Brak-Elsinga. Zij wil deze functie op zich nemen, waar wij erg blij mee zijn. 
Op de ledenvergadering zal zij aan u voorgedragen worden en het stokje 
overnemen, mits er geen tegenkandidaten worden aangemeld. (zie agenda 
ledenvergadering).

Het onderwerp “op tal zetten” tijdens het middagprogramma willen we nog 
eens ter discussie stellen. Mocht men er voor kiezen dit meteen na de rubriek 
te doen, dan moet er gekeken worden naar een andere invulling van het 
middagprogramma. Ideeën hierover zijn welkom. Ook zal de leden gevraagd 
worden of er behoefte is aan activiteiten in het winterseizoen, en zo ja, 
welke.

Herma Donker en Jellie Veltman hebben weer een jubileumboek gemaakt 
over de afgelopen 5 jaar. Dit boek zal aangeboden worden en de aanwezigen 
krijgen het boek mee naar huis.
-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------
Zoals afgesproken vindt u hieronder de notulen van de vorige vergadering, 
gemaakt door Herma Donker.

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN FOKVERENIGING HET FRIESE 
PAARD WOLVEGA, GEHOUDEN OP 9 MAART 2011 IN DORPSHUIS DE BULT IN 
TER-IDZARD. (aanwezig ong. 55 pers.)
Onze voorzitter Rein Hettinga opent deze vergadering en heet een ieder van harte welkom, 
speciaal onze ereleden en de heer Henk van Dieren. Van Dieren is lid van de 
hengstenkeuringscommissie en zal deze avond een uitleg geven over het traject van de 
hengsten.
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Vaststellen agenda:
Er zijn verder geen op of aanmerkingen op de agenda dus wordt deze vastgesteld en hiermee 
is de vergadering geopend.
Mededelingen en ingekomen stukken:
18 februari hebben we weer een geslaagde beoordelingscursus gehouden in Sonnega samen 
met Jong KFPS. In overleg met de juryleden gaan we volgend jaar liniair scoren.
2 april is er een clinic olv Henk Hammers en Susan Bouwman. Nader bericht volgt.
19 mei Regiovergadering samen met it Greidhynder in Ter Idzard
 3 Juli Selectiewedstrijd Oldeholtpade
Notulen vergadering 2010:
De secretaresse heeft de notulen thuis laten liggen maar zal ze op de website plaatsen.
Verslag penningmeester:
Penningmeester Dominicus de Vries laat ons zien dat wij wederom een fors positief saldo 
hebben en ook dit jaar weer heel goed geboerd hebben. De voorzitter haakt hierop in door de 
vergadering te vragen om een budget van €10.000, - beschikbaar te stellen voor ons jubileum. 
60 jaar fokvereniging is niet niks. De vergadering stemt hiermee in.
Verslag kascommissie:
De commissie vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester. Alles 
zag er keurig uit. De vergadering stemt hiermee in en een woord van dank gaat naar Marianne 
Donker die de jaarrekening verzorgt.
Jaarverslag:
Herma leest het jaarverslag van 2010 voor. Vele leuke en minder leuke dingen passeren de 
revue.
Zonder op of aanmerkingen wordt ook het jaarverslag ondertekend.
Verkiezingen:
Kascommissie: U. Tjeerdsma  gaat uit de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. 
Waling Haytema blijft in de commissie en nieuw lid is Jan v. Weperen.
Bestuursverkiezing:
Herma Donker is niet herkiesbaar. Kandidaat is Maaike Herder Brouwer uit Wijnjewoude.
Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt Maaike Herder de nieuwe secretaresse van de 
vereniging. De voorzitter wenst haar een prettige tijd toe in het bestuur en hoopt op een fijne 
samenwerking.
Dan richt hij zich tot Herma. Hij bedankt haar voor het vele werk wat zij heeft gedaan en zo 
zegt hij: we zullen je missen. Herma krijgt de zilveren verenigingsspeld en bloemen als blijk 
van waardering voor de afgelopen 8 jaar.
Herma bedankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen. Het was een mooie maar 
vooral in het begin een moeizame tijd. Het KFPS balanceerde op het randje van de afgrond en 
er is heel wat af vergaderd in die tijd. Daar ging het er soms hard aan toe. Toch is alles in een 
rustiger vaarwater gekomen en daar mogen we heel blij om zijn.
Veel plezier beleefde ze in het organiseren van de fokdagen, selectiewedstrijden en clinics. 
Dat was haar ding.
Ze wenst Maaike Herder ook heel veel plezier in haar nieuwe functie.
Ze wenst de besturen alle goeds toe in de toekomst en we komen elkaar echt nog wel eens 
tegen.
60 jarig bestaan van de fokdag, wat gaan we doen??
Er komt in ieder geval weer een boek gemaakt door Herma Donker en Jelly Veltman
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Verschillende aspecten komen aan de orde zoals: een reisje, wat extra’s op de fokdag (oud 
kampioenen of een tuigrubriek). Sjoerd Jan Keuning zal dit op zich nemen en heeft u ideeën 
laat het hem dan weten.
Uitreiking Prijzen fokdag: omdat er steeds minder belangstelling bestaat voor de fokdag 
prijzen heeft het bestuur dit dusdanig ingekort. Er liggen nog bekers van jaren en ze worden 
nooit afgehaald. Er is een nieuwe wisselprijs aangeschaft en deze werd in ontvangst genomen 
door Jan van Weperen voor zijn kampioen Wobke van de Olde Mette Moate.
Vrijwilligers in het zonnetje: Er kan geen vereniging zonder vrijwilligers vandaar dat het 
bestuur heeft gemeend ook hen een keer extra in het zonnetje te zetten. Diegene die aanwezig 
waren kregen uit handen van de voorzitter een mooie pen met inscriptie uitgereikt. Dit waren: 
Frans ter Schure, Klaas Roorda, Rudie Bosma, Sipke Lantinga, Thoon Wever, JantjeWolthof, 
Johanna Menger, Hassie Davidse en Marianne Donker.
Rondvraag:
Peter Kraak: wie stelt de commissie samen voor de hengstenkeuring? Antwoord: het bestuur.
Klaas Roorda: Statiegeld 45, -euro. Veulentje verkocht en dan wordt er 27, - euro 
administratiekosten ingehouden. Kan dit anders? Antwoord: ze zijn bezig met een 
statiegeldregeling
Jan van Weperen: Het kroonpredicaat op de fokdag. Op de ledenraadsvergadering is dit 
geëscaleerd. Het bestuur voelde zich aangevallen. Er is een nieuwe commissie gevormd maar 
van daaruit is er weinig activiteit. Dit zijn mensen uit de fokkerijraad, fokverenigingen en 
bestuur.
Laurens Mellema: Hengstenkeuringscommissie was al klaar maar de besluitvorming moest 
nog worden genomen in de ledenraad. Vreemde gang van zaken.
Peter Kraak: waarom juryleden uit de vreemde, hebben we ze zelf niet??
Sipke Lantinga: vroeger was er “het Landbouwschap” die stelde een jurykorps samen. Nu is 
dat opgegaan in de PVE.
Omdat er niemand van het KFPS-bestuur aanwezig was bleven bepaalde vragen 
onbeantwoord.
Henk van Dieren hield een verhaal over de hengsten vanaf Ermelo tot aan de goedkeuring en 
wat zijn visie daarop is. Het was zijn eerste jaar. Hij wilde graag met de vergadering in 
discussie treden maar dit wou niet lukken. Dhr. Van Dieren had alles zeer zorgvuldig 
dichtgetimmerd en wat hij zei was waarheid.

De voorzitter sloot om ong. 11 uur de vergadering en wenste een ieder wel thuis.

Aangeboden: Alle Phryso’s van 1997 t/m 2011 op volgorde + 
keuringsboekjes. 
Liefhebbers kunnen zich melden bij Afke Wever : 
thoonwever@kpnmail.nl


