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Van de voorzitter: 
Rein Hettinga belde mij op een avond op of ik voorzitter wou worden van de fokvereniging. 
Dit overviel mij wel even maar na een weloverwogen keuze heb ik besloten om er voor te 
gaan. Hierbij wil ik mijzelf graag voorstellen.

Mijn naam is Annemieke Brak-Elsinga, ik ben 36 jaar en woon in Zandhuizen samen met 
mijn man en 3 dochters. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer en run samen 
met mijn compagnon De linde Makelaars in Wolvega. Ik ben opgegroeid op een boerderij 
met koeien en friese paarden. Ik rij al van jongs af aan, in de ponytijd ging mijn interesse uit 
naar de springsport en door deze ambitie kwam er ook een KWPN-er tussen alle friezen te 
staan. Helaas kon deze KWPN-er niet springen en zo kwam de dressuur in beeld. In beide 
disciplines heb ik meerdere keren Z gereden. Om mijn kennis te verbreden heb ik de cursus 
voor dressuurjurylid t/m de klasse MII gevolgd. Ik ben met veel plezier jarenlang dressuurjury 
geweest. Ook heb ik de cursus beoordelen 1 en 2 succesvol afgerond, 2012 is mijn 3e jaar 
als aspirant jurylid in de keuringsbaan. Mijn liefde voor het friese paard is mij van thuis uit 
meegegeven. Mijn vader Rein Elsinga had de mogelijkheid in 1970 een merrie van zijn vader 
terug te kopen Wilkje v. Lutsen (model) stam 78. Mijn vader is vanaf dat moment actief in de 
fokkerij en recreatief mennen geweest. Na het overlijden van mijn vader in 2005 heb ik 3 
merries uit deze stam overgenomen. Op dit moment heb ik 2 fokmerries een Onne (ster) en 
een Tsjerk  (ster/sport), een 3 jr Meinse, 2 jaarlingen (Uwe en Reinder) een 4 jr Jazz ruin en 
2 veulens van dit jaar.

Vorig jaar werd de fokdag wat negatief bestempeld omdat het resultaat van de 3 jarigen 
rubriek tegenviel. Nu was ik benieuwd hoe ons resultaat is t.o.v. de totaal gekeurde paarden.
Hieronder is in een schema de resultaten in percentages weergegeven van de 3 jarigen en 
de veulens over de afgelopen 4 jaar. Het percentage van onze fokvereniging wijkt niet veel af 
van het landelijk gemiddelde, in meerdere gevallen zitten we zelfs boven het gemiddelde. Ik 
hoop dat de positieve cijfers zich voortzetten en dat we dit jaar weer een fokdag hebben met 
zeer goede resultaten.

jaartal 3jr 1e 2e veulens 1e 2e  3e geen
2011   fokdag - 29,6 11,5 55,2 32,3 1,0

2011   totaal 6,8 29,0 15,5 53,9 28,4 2,2
2010   fokdag 8,3 27,8 16,2 53,3 24,8 5,7

2010   totaal 7,0 29,8 13,2 50,3 32,6 3,9
2009   fokdag 11,1 27,8 12,2 50,4 34,1 3,3

2009   totaal 8,7 31,8 14,2 50,6 31,9 3,3
2008   fokdag 16,3 34,9 17,5 50,9 26,3 5,3

2008   totaal 7,3 29,3 13,4 46,1 36,1 4,4
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Afscheid :
Als voorzitter van een fokvereniging, en zeker als je daar net mee bent gestopt,  kijk je 
regelmatig om je heen en zie je de wereld om je heen veranderen en ook  de paardenwereld. 
Ook binnen onze fokvereniging is het een en ander veranderd. Wat me het meest is 
opgevallen is de vergrijzing die gelijke tred heeft gehouden met het voortschrijden der jaren. 
Ons ledenbestand kenmerkt zich door een gemiddeld hoge leeftijd en dat baart mij toch wel 
zorgen. Waarom deze trend, zijn er geen jonge mensen meer met Friese paarden of is er iets 
anders aan de hand.
In de ”normale” wereld zien we ook steeds meer dat de verschillende verenigingen te kampen 
hebben met een teruglopend aantal leden en zeker actieve leden.  Ik ben echter van mening 
dat een vereniging als de onze zeer zeker bestaansrecht heeft en ook aantrekkelijk kan zijn en 
blijven voor de jongere fokkers in ons fokgebied. 
We zullen er echter wel actief aan moeten werken om ook de jongere fokkers aan ons te 
binden zodat we naar de toekomst als fokkers van Friese paarden een gezicht naar buiten 
krijgen wat ambitie en vermogen uitstraalt dat de jongere mensen aan ons zal binden.
Onze fokvereniging onderscheidt zich van de andere fokverenigingen in Nederland door een 
relatief klein aantal leden die actief met de paarden bezig zijn zowel op sportgebied als 
recreatief terwijl we toch een paard fokken dat zich bij uitstek leent voor deze beide 
doeleinden.   
Als wij als fokkers achterover blijven zitten en ons jaarlijkse hoogtepunt alleen richten op de 
keuring van ons paard dan ben ik bang dat we de vergrijzing geen halt kunnen toeroepen. We 
zullen ook binnen ons eigen vermogen moeten proberen om onze paarden actief te houden en 
daar waar we dat zelf niet kunnen in onze omgeving moeten kijken of er niet iemand is die 
dat voor ons kan en wil doen. Op deze manier betrekken we weer mensen buiten de vaste 
groep van Friezen liefhebbers bij de groep enthousiaste fokkers met als gevolg een verbreding 
en zeker verjonging in onze vereniging. 
Het klinkt allemaal wel heel somber maar dat moeten we toch ook weer wat relativeren want 
met de huidige leden doen we het in de fokkerij helemaal niet zo slecht waarbij ik de uitslag 
van de laatste fokdag geheel negeer omdat die naar mijn mening geen afspiegeling was van 
de kwaliteit die we daar met z’n allen hebben laten zien. Onze kwaliteitspaarden niet meer 
aanbieden op de fokdag zal ons gelijk in deze zeker niet bevestigen.
Ik hoop dat we naar de toekomst met z’n allen onze fokkerij op niveau zullen houden en de 
kwaliteit zo mogelijk nog verder zullen verbeteren. Deze kwaliteit kunnen we dan weer laten 
zien op ons jaarlijkse feestje de fokdag van het Friesche Paard Wolvega E.O.
Wij zien elkaar weer tijdens de diverse keuringen en andere evenementen en ik wens u allen 
stallen vol zwarte parels. 
Groeten Rein Hettinga

De afgelopen periode zijn de statuten aangepast en op de ledenvergadering 
door de leden goedgekeurd.  De voorzitter en secretaris hebben de akte 
ondertekend op het kantoor van notaris Jaap Oosten van Lexis-notarissen te 
Meppel.  
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Fokdag 17 en 18 augustus:
Op 9 juli sluit de opgave voor de 61 ste fokdag. De opgave is nog niet zo heel groot, 
misschien verandert het de laatste dagen nog. Mensen die het opgavenformulier via de  site 
van het KFPS hebben gebruikt, zien hun paard al terug bij de startlijsten van Oldeholtpade 
(www.FPS-studbook.nl, keuringen, startlijsten & uitslagen, vrijdag 17 augustus en zaterdag 
18 augustus. Heeft u het naar de secretaresse gestuurd, dan wordt alles tegelijk naar het 
stamboek gebracht na de sluitingsdatum. Dan kan het nog best een week duren voor de naam 
van uw paard op die lijst staat. We hopen de boekjes 14 dagen voor de keuring klaar te 
hebben en te verspreiden.

Rubriek Jonge Friese paarden met dressuuraanleg:
Tijdens de voorkeuring op vrijdag 17 augustus wordt er ook een rubriek voor jonge paarden 
met dressuuraanleg gehouden. Dit is voor 4, 5, en 6 jarige Friese paarden onder het zadel. 
Vooral de gangen worden  beoordeeld in groepjes van 3 of 4. Hiervoor hebben zich nu zo’n 
25 combinaties opgegeven, de sluitingsdatum is ook 9 juli.

Rubriek jonge Friese paarden met tuigaanleg:
Op zaterdag is er tijdens de fokdag een rubriek voor jonge paarden met tuigaanleg. Opgeven 
kan nog tot 9 juli a.s. 

De studieclub: De studieclub komt regelmatig bij elkaar op verschillende locaties voor 
interessante onderwerpen die te maken hebben met het paard en de fokkerij. De opkomst is 
goed en vrij constant, zelfs nog een beetje stijgend met nieuwe leden.

Overlijden Yske van der Meer

Op 20 juni jl is de Heer Yske van der Meer, uitbater van Café “De rustende Jager”, op 65- 
jarige leeftijd overleden. Al jaren heeft Yske en zijn familie de consumptietent bemand en 
beheerd tijdens de wedstrijd en de fokdagen. We wensen zijn kinderen en kleinkind veel sterkte 
met dit verlies. Zij hebben aangegeven dat de samenwerking met hen op dezelfde voet 
voortgezet zal worden. 

Wedstrijd 15 juli:
Op zondag 15 juli organiseert de fokvereniging een dressuur- en menwedstrijd  voor de klasse 
B t/m ZZ licht, voor Friese paarden op het terrein van de fam. Maatman t.o. Hoofdweg nr 
93/97 (de kip van Maatman) te Oldeholtpade. Het wedstrijdsecretariaat is in handen van Anne-
lys Herder, de startlijsten staan inmiddels op internet. De entree is gratis en toeschouwers zijn 
van harte welkom!
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We hopen op een mooie wedstrijd, premierijke keuringsdagen en geschikt weer voor al 
deze activiteiten . Tot ziens!


