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De zomer loopt op het einde en ook aan de keuringen en buitenwedstrijden komt een eind. Natuurlijk zijn er nog een 
paar belangrijke evenementen outdoor waaronder de Post Kogeko Kampioenschappen dressuur voor Friese 
Paarden in Kootwijk. Een geweldig evenement op een prachtige locatie. 19 september kunt u allemaal naar Kootwijk 
om onze parels te bewonderen en aan te moedigen. Al jaren zitten Ykje Baron en Jelly Veltman namens onze 
vereniging in de organisatie en wij hopen ook dat het dit jaar weer een geweldige happening zal worden! 

De regiovergadering ligt al weer even achter ons en de volgende regiovergadering staat gepland op 17 november 
a.s. verder stukken en verslagen komen in de Phryso of op de site van het KFPS.
 
De selectiewedstrijd trof het dit jaar beslist niet, de hele dag regen! Toch kwamen de ruiters en menners massaal 
naar onze wedstrijd en was het toch een heel geslaagde dag mede dank zij het prima terrein!

De fokdag was zonovergoten. Prachtige dagen met aansprekende resultaten. Natuurlijk kan het beter maar het ene 
jaar is het ander niet. De banen lagen er super bij en er waren veel toeschouwers op dit evenement afgekomen.
Hier volgen de belangrijkste uitslagen:

Best hengstveulen: nr. 46 Erik B, v. Tsjalke mv. Teunis. Fokker/Eig: A. Bijl & J.Bijl te Katlijk
Best merrieveulen: nr. 154 Eefke fan it Hiem, mv Oege. Fokker/Eig: J. Hiemstra  te Elsloo 

JEUGDKAMPIOENSCHAP ENTERS & TWENTERS
Kampioen: nr.159 Beltsjeblom fan ‘e Tsjonger. Comb. Veltman en Meekma
Reserve: nr.163. Yfke fan e Berkwert.  Marten Sinnema, Veenwouden

KAMPIOENSCHAP 3-JARIGE MERRIES
Kampioen: nr.216. Tjarda fan Ychten. Eig: T. Visser. Lunteren
Reserve: nr.219. Twarres van de Spokedam. Eig: Tjeerdsma. Noorwolde 

KAMPIOENSCHAP 4 JAAR EN OUDERE MERRIES
Kampioen:nr. 273. Jetske H.D. Mevr. Rinsma, Makkinga
Reserve: nr.246. Minke van Dedgum. Jelsma, Luxwoude

Algemeen fokdagkampioen werd Tjarda fan Ychten van Tieme Visser uit Lunteren. Tjarda is een fokproduct uit onze 
vereniging. Zij is gefokt door wijlen Sipke Dijkstra uit Echten (later Rottevalle). Reservekampioen werd de 
jeugdkampioen Beltsjeblom fan ‘e Tsjonger. Comb. Veltman en Meekma

Ook op de fokdag van fokvereniging “Ta it Bihald” was er een “Wolvega kampioen” hier werd de 3-jarige Tini van Stal 
van der Horst kampioen. De naam zegt het al deze merrie is gefokt door wijlen Gerrit van der Horst uit Oosterwolde. 
Tini behaalde bij ons als veulen een 2de premie!

Op de jaarvergadering is gesproken over een studieclub. De eerste aanzet is er en op de achterzijde kunt u lezen 
hoe wij dit aan willen pakken. Leden geef u op!!

De Centrale Keuring en de Jubileumshow zijn op 23 en 24 oktober in het WTC in Leeuwarden. Twee dagen keuring, 
sport en show dit mag u niet missen! Heeft u paard een 1ste premie behaald op de fokdag en wilt u naar de Centrale 
Keuring dan dient u zelf uw paard aan te melden bij het KFPS.
          Z.O.Z



            

“de Studieclub”.
Op de laatste ledenvergadering in maart, is de 'kreet' Studieclub genoemd. Enige 
animo was wel aanwezig. Maar ja, hoe te starten? Vandaar dit schrijven met enige 
vragen voor de belangstellenden.

# Wat is uw verwachting van de Studieclub?

# Welke 3 onderwerpen vindt u belangrijk, welke besproken c.q. behandeld worden 
in de Studieclub?
1]  __________________
2]  __________________
3]  __________________

# Hoe groot mag de groep maximaal zijn, volgens u.
A]  15 personen    C]  35 personen
B]  25 personen    D]  hoe meer, des te beter

# Het idee is om van de Studieclub een winter-activiteit te maken, in de periode 
oktober tot en met maart. Hoe vaak vind u dat de Studieclub bijeen moet komen?
A]  maandelijks (6 keer)  C] in november en in februari (2 keer)
B]  twee-maandelijks (3 keer) D] anders, ______________________

# Bent u bereid een eigen financiële bijdrage te doen voor deelname aan de 
Studieclub?
A]  nee     C]  ja, maximaal E 10,= per keer
B]  ja, E 10,= / E 20,= per keer D]  maakt niet uit, mits vooraf bekend

# Er zullen zaken geregeld en gecoordineerd moeten worden voor het reilen en 
zeilen van de Studieclub. Het bestuur wil dit gezamenlijk doen met de leden van de 
Studieclub. Bent u bereid te helpen bij het regelen en organiseren van de 
Studieclub?
A]  ja
B]  nee

Bij de afweging van de te behandelen onderwerpen c.q. uit te nodigen sprekers, 
dient u ook rekening te houden met het kostenaspect. Gastsprekers kosten geld 
(onkostenvergoeding, reiskosten, zaalhuur en dergelijke).
Maar er zijn ook onderwerpen die geen hoge kosten met zich mee brengen.

Indien u enthousiast bent over deelname aan de Studieclub. Dan wordt u verzocht 
uw antwoorden en/of voorstellen van bovenstaande te mailen naar 
keuning@dehemrikerhof.nl. of te sturen naar Poasen 13, 8409 CL Hemrik

We rekenen op vele reacties.

Namens het bestuur,
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Sjoerd Jan Keuning 


