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Dit is de laatste nieuwsbrief van 2009 en het is inmiddels “hartje winter”. 
Even terug kijkend op de afgelopen maanden is er weer heel wat gebeurd in Paardenland.
Ykje Baron werd met Gerben overtuigend kampioen in de klasse Z2 in Kootwijk en diezelfde dag werd Thoon Wever 
in Ermelo kampioen bij de dubbelspannen met Trude en Janna. Proficiat met jullie behaalde resultaten.

Het KFPS talenten plan krijgt een vervolg. Opnieuw zijn er enkele ruiters geselecteerd om door intensieve 
begeleiding op een hoger niveau te kunnen acteren en daardoor het Friese Paard op een hoger level te krijgen. Een 
talent wil ik noemen en dat is Iris Klein uit Noordwolde. Iris is 26 jaar en rijd met Jelmer van de Schuilplaats (6 jaar) 
van de fam. Aardema uit Uffelte. Afgelopen zondag was Iris te bewonderen in Sonnega tijdens de 
KFPS-indoorcompetitie. Hier behaalde zij de eerste plaats!!

In oktober konden we genieten van een geweldige jubileumshow kosten nog moeiten werden gespaard maar het 
resultaat mocht er zijn!! Op de Centrale Keuring waren we goed vertegenwoordigt het is toch een hele eer dat je 
paard daar mag komen. Het zijn allemaal eerste premies dus allemaal goede paarden!
Bij de 3-jarigen kregen Twarres van de Spokedam van Tjeerdsma uit Noordwolde, Minke fan Dedgum van Jelsma uit 
Luxwoude en Hadewich fan Snakkerstate van Bruinsma uit Rotstergaast het voorlopige kroonpredikaat. 

In november was het eindexamen van de hengsten in Ermelo gevolgd door de Jonge Hengsten Competitie.
Een felicitatie gaat uit naar Rudy en Tineke de Ram zij zijn de fokker van de nieuw goedgekeurde hengst 
Uwe (Beart x Bonne). Ermelo ligt alweer achter ons en ook daar zijn verschillende fokproducten uit deze regio door 
naar Leeuwarden. Fokkers en eigenaren veel succes!!

De regiovergadering werd matig bezocht, toch waren er een paar verhitte discussies o.a. over de maximumleeftijd 
voor deelname aan de IBOP-test. Een ruime meerderheid stemde tegen dit voorstel en ook op de 
Ledenraadsvergadering van 27 november j.l. is dit punt niet aangenomen.

Dan de data voor de fokdag van 2010. Dit heeft de gemoederen aardig bezig gehouden maar we zijn er toch uit 
gekomen. Onze fokdag zal zijn 30 en 31 juli 2010. Dit is twee weken eerder dan normaal en volgend jaar hopen we 
weer op onze “ oude datum”te zitten.

De Studieclub is van start gegaan en op de achterzijde van deze brief zetten zij hun plannen uiteen. Er kunnen zich 
nog steeds kandidaten aanmelden.

Belangrijke data 2010:
22 januari: De Studieclub organiseert een bijeenkomst (zie achterzijde)
12 februari: Beoordelen in Sonnega ( zie achterzijde)
9 maart: Jaarvergadering
11 juli: Selectiewedstrijd Oldeholtpade
30 en 31 juli: Fokdagen

Het jaar 2009 ligt bijna achter ons een jaar waarin alles niet zo goed ging, recessie, ontslagen slechte prijzen voor de 
paarden enz…Was alles dan slecht?? Nee hoor we hadden hetzelfde aantal paarden op de fokdag, de Centrale 
Keuring was groter dan ooit een hele goeie lichting hengsten erbij en zo kan ik wel even doorgaan.
Namens het bestuur wil ik alle mensen die meegeholpen hebben in welke vorm dan ook heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet! Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien!

Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2010.



DISCUSSIE AVOND HENGSTENSELECTIE MET 
Directeur KFPS IDS HELLINGA en
Inspecteur BOUKE DE BOER

22 januari 2010 vanaf 20.00 uur
Dorpshuis De Bult, Ter Idzard

De studieclub organiseert voor alle leden een interactieve avond met Ids Hellinga en Bouke de Boer over de 
hengstenselectie. U kunt meedoen, vragen stellen, ideeën aandragen en in discussie gaan. Waaraan moet een 
hengst voldoen? Welke bloedlijnen zijn interessant en waarom. Wat is er goed of wat is onduidelijk in het beleid van 
ons KFPS, waar wilt u meer inzicht in hebben. Kortom alles wat u eigenlijk altijd al wilde weten.
U krijgt nu de kans om mee te doen. Bovendien mag u van te voren al een vraag stellen aan de heren Hellinga en 
De Boer via de mail: keuning@dehemrikerhof.nl Deze vragen of meningen worden op de discussie avond 
behandeld.

U kunt zich deze avond tevens nog opgeven voor de studieclub bij Sjoerd-Jan Keuning.
De volgende aktiviteit is dinsdagavond 30 maart: hengstenkeuze. U kunt uw eigen merrie laten beoordelen door 
enkele top fokkers. Zij zullen samen met u tot een advies komen

Graag tot ziens,

Studieclub van Fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o.

BEOORDELINGSWEDSTRIJD
Geen competitie dit jaar door het KFPS, maar wel een beoordelingswedstrijd bij
 “Het Friese Paard” Wolvega e.o.

Om 19.30 uur korte uitleg door de KFPS-inspectie.
Aansluitend worden er een aantal paarden 'gekeurd' en op tal gezet.
Na afloop motiveren de deelnemers mondeling bij de inspectie hun mening.
Degene met de hoogste punten is de winnaar.

wanneer: vrijdag 12 februari 2010

waar: Manege De Caprilli, Sonnega

aanvang: 19.30 uur

opgeven voor 29 januari 2010 bij
  Herma Donker 06-38668787 of lindedijk@hotmail.com

Heeft u een paard dat u wilt laten beoordelen? Geef dit dan even door!
Iedereen is van harte welkom op deze avond.

Toegang en deelname gratis.
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