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Hier weer een nieuwsbrief van de fokvereniging. De jaarvergadering ligt achter ons en tijdens deze vergadering werd 
afscheid genomen van onze penningmeester Paul de Vries. Hij ontving voor al zijn werkzaamheden in de afgelopen 
jaren de verenigingsspeld. Nieuw in ons bestuur is Dominicus de Vries uit Steggerda, hij neemt de taak van 
penningmeester op zich zodat wij weer compleet zijn. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de studieclub. Wat 
eerst aarzelend begon is uitgegroeid tot een grote groep enthousiaste leden.

Op de jaarvergadering zijn de onderwerpen: op tal zetten en upgrading van de fokdagen aan de orde gekomen. Op 
de achterzijde kunt u aangeven hoe u erover denkt. Deze zijn ook te vinden op de website.
Het bestuur wil graag wat versterking in hun gelederen hebben. Dit punt staat ook op de achterzijde en op de 
website.(www.friesepaardwolvega.nl). Natuurlijk hopen wij op veel reacties!! 
De Regiovergaderingen gaan wij houden in samenwerking met fokvereniging “It Greidhynder” van Drachten. De 
vergaderingen worden matig bezocht en de besturen zijn van mening dat in het kader van de bezuinigingen 
samenvoegen heel wenselijk is. 

De voorbereidingen voor de selectiewedstrijd (11 juli) en de fokdagen ( 30 en 31 juli) zijn alweer in volle gang.Over 
enkele weken ontvangt u de aanmeldingsformulieren voor de fokdagen.

Regiovergadering 10 mei a.s. i.s.m. Fokvereniging “It Greidhynder”
Locatie: Dorpshuis de Bult in Ter-Idzard. Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag van de vorige bijeenkomst
5. Jaarverslag 2009
6. Financiën

a. Jaarrekening 2009
b. Verslag financiële commissie
c. Vaststelling jaarrekening 2009
d. Voorstel tot verlening van decharge aan het bestuur

7. Benoemingen
8. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
9. Rondvraag
10. Sluiting

Omdat de agenda van de voorjaarsregiovergaderingen niet avondvullend is, grijpt het stamboek de mogelijkheid 
aan om een fokkerijgerichte presentatie te houden na afloop van de vergaderingen. De eerste resultaten van het 
duurzaamheidsonderzoek zullen dan worden gepresenteerd. Het duurzaamheidsonderzoek is vorig jaar 
opgestart op initiatief van de fokkerijraad om antwoord te vinden op de vraag of herhaalde vaststelling van 
duurzaamheidskenmerken een meerwaarde heeft voor de bewaking van de duurzaamheid van het Friese paard. 
In 2009 zijn op de keuringen circa 1000 moeders van veulens gescoord.  Welke kenmerken het betreft en wat de 
resultaten zijn van het eerste jaar van scoren, wordt toegelicht in de presentatie op de regiovergadering. Een 
extra reden om naar de regiovergaderingen te komen!

Z.O.Z



 

Geslaagde studieavond

Dinsdagavond 30 maart jl. hield de nieuwbakken studieclub hun avond over hengstenkeuze bij Bob Hofstee in 
Gorredijk. Een geslaagde maar drukke avond. De studieclub telt inmiddels ruim twintig leden en dat is voor 
'studiedoeleinden' een grote groep. Vijf leden hadden een merrie mee en twee fokkers die hun sporen inmiddels 
ruimschoots hebben verdiend gingen daarmee verantwoord aan de slag. Rudi de Ram (fokker Uwe) en Nanne 
Osinga (fokker Beart), hadden het met het eerste paard direct al niet makkelijk maar deden hun best. Alle vijf 
paarden waren zeer verschillend maar waren allemaal wel goed in de beweging. Dus er moest een keuze gemaakt 
worden om of iets aan het type te verbeteren en in één geval duidelijk iets aan de maat. Er volgden verschillende 
adviezen waarmee de eigenaren thuis mee aan het 'werk' konden, nadenken, lezen en cijfertjes uitpluizen dus. 
Vooral bij het laatste paard kwam men vrij makkelijk met een unaniem advies waar ook de eigenaar zich in kon 
vinden. Wij volgen de ontwikkelingen en zijn voor volgend jaar erg benieuwd naar de uitkomst: met elkaar veulentjes 
kijken dus!

Op de ledenvergadering zijn een aantal punten naar voren gekomen, welke in een vragenlijst aan de leden zou 
worden voorgelegd.

De activiteiten van de Fokvereniging nemen toe en om het bestuur iets te ontlasten is het idee ontstaan om een 
aantal commissies op te richten. In elke commissie zitten ook één of twee bestuursleden. Voor onderstaande 
commissies zijn we nog op zoek naar mensen.

# SPONSORCOMMISSIE: voor sponsoring van de wedstrijd, fokdag, donateurs fokvereniging, het 'aanboren' van 
nieuwe geldstromen.

# FOKDAGCOMMISSIE: het reilen en zeilen rondom de fokdag van het versturen van de inschrijfformulieren tot en 
met het opruimen van de keuringsbanen.

# WEDSTRIJDCOMMISSIE: het organiseren van de Friezenwedstrijd, medio juli, van het invullen van het 
vraagprogramma tot het regelen van de vrijwilligers en van het vragen van de jury's tot het uitzoeken van de prijzen.

# ACTIVITEITENCOMMISSIE: het organiseren van excursies en cursussen voor de fokvereniging.

Op de ledenvergadering, kwam ook het op tal zetten van de keuringspaarden aan de orde, blijven we dit doen in het 
middagprogramma of willen we het op tal zetten direct na afloop van de rubriek. En wellicht zijn er nog meer ideeën 
of suggesties voor de fokdag. 
A] op tal zetten in het middagprogramma handhaven
B] op tal zetten direct na afloop van de rubriek
C] overige ideeën / suggesties
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Door “de 12” is naar voren gebracht, om het (voorlopige) kroonpredikaat ook op de fokdagen te kunnen behalen. Dit 
in plaats van dat dit predikaat alleen op de Centrale Keuring kan worden behaald. Mede door het kostenplaatje is dit 
idee ontstaan. Wat is uw mening?
A] mee eens
B] mee oneens

Wij zien uw reactie tegemoet!!
U kunt u reactie ook doorgeven op: lindedijk@hotmail.com of tel. 0527-231264.
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