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Januari ging voortvarend van start. Op onze mooie hengstenkeuring in januari 
zagen we Haitse kampioen worden.

De longeercursus o.l.v. Susan Bouwman is goed verlopen, leuke, interessante 
avonden die goed werden bezocht.

De KFPS beoordelingscompetitie was een “boppeslach”met heel veel deelname, 
een prettige sfeer en leuke reacties. Juryleden Sjouke de Groot en Haike van 
der Meulen beoordeelden de paarden en toetsten daarna de deelnemers. Op de 
1ste plaats eindigde Marianne Donker, 2e Anja Roos, 3e Waling Haytema en 4e Jan 
Bouwman. Jammer was dat de finale gelijk was met onze ledenvergadering. Hier 
eindigden onze kandidaten in de middenmoot. Deze competitie krijgt volgend 
jaar vast een vervolg.

Onze ledenvergadering maart jl. werd goed bezocht. Er deden zich in het 
bestuur geen wijzigingen voor. Ondanks het jubileum in  en de uitgave van het 
jubileumboek hadden we toch nog een bescheiden positief saldo. Een boeiende 
lezing werd gehouden door gehandicapte menner Jacques Poppen, hij vertelde 
hoe hij passie met het Friese paard heeft gekregen.Met doorzettingsvermogen 
en veel geduld bereik je veel.

De regiovergadering in mei werd matig bezocht. De discussie ging o.a over de 
stemming van de JHC, deze zou niet correct zijn. Voorstel om de 
kantoorhuisvesting van het KFPS naar Warga te verkassen werd afgewezen. Het 
voorstel voor een extra keuring voor zogende merries later in het seizoen kon 
ook geen genade vinden in de ogen van de vergadering.

In 2006 werd er experimenteel gestart met een onderbalkscore bij de 
veulenprimering. In 2007 zijn deze cijfers gebruikt bij de toelichting van de 
jury naar de eigenaar. Vanaf 2008 worden de onderbalkscores bij de toelichting 
schriftelijk worden overhandigd . De jury is hiermee in staat meer informatie 
over het veulen aan de fokker te verstrekken. 

De Post Kogeko selectiewedstrijd was weer als vanouds, veel drukte, veel 
deelnemers en mooi weer. Het Friese Paard wordt steeds actiever in de alle 
takken van sport en het is waardevol voor onze vereniging dat wij er zo een 
steentje aan bij kunnen dragen.

Fokdag: Weergoden en juryleden

Wat hebben weergoden en juryleden met elkaar te maken? Het antwoord ligt 
gelegen in het prachtige resultaat dat wij tijdens de fokdag hebben bereikt. Het 
weer was ons zeer goed gezind want op een paar druppeltjes na hebben we 
kunnen genieten van twee mooie fokdagen met prachtig weer. Of het aan dit 
weer heeft gelegen of niet kan ik niet helemaal beoordelen maar een feit is wel 



dat de juryleden ons rijkelijk hebben bedeeld met sterren en eerste premie 
veulens. Dat we een prachtig aanbod hadden van mooie paarden was ‘s morgens al 
te zien bij de keuring van de 3-jarigen het was genieten geblazen. Tijdens het 
middagprogramma werd het genieten nog mooier toen er als resultaat veel 
stermerries konden worden genoteerd. 

Het beste merrieveulen was voor Alma fan ’t Oost van H. Jansma uit Makkinga, 
het beste hengstje was Arjen van maatschap Hettinga uit Blesdijke. 
Jeugdkampioen werd Ynskje Parel P van fam. Bijl uit Katlijk met als reserve 
Wieteke IT fan fam. Mellema uit Wijnjewoude. Kampioen 3-jarige merries werd 
een prooi voor Samara M. van R. Martens uit Uffelte met als reserve Paulein van 
Wim Elshof uit Sonnega. Bij de 4 jaar en oudere merries werd Akky van Piet 
Verweij kampioen en reserve Minke fan Dedgum van Jelsma uit Luxwoude. De 
mooie en best dravende Samara M van Roelof Martens uit Uffelte werd 
fokdagkampioen 2008 en Akky van Verweij uit Lunteren reserve. De fokgroep 
van Wim Elshof uit Sonnega kreeg een 1ste premie.

Concluderend kunnen we stellen dat we een zeer geslaagde fokdag achter de rug 
hebben  met 20 1ste premie veulens. Er werden 43 3-jarige paarden aangeboden 
waarvan er 22 ster werden en van die 22 waren er 7 met een 1ste premie! Ook 
vielen er nog eens 17 1ste premies bij de 4 jaar en oudere stermerries. Ondanks 
het feit dat onze voorzitter genoot van zijn welverdiende vakantie, hadden we 
echter in Marten Pelleboer een zeer goede vervanger!.   

De jonge Friese Paarden met dressuuraanleg tijdens de fokdag verliep 
uitstekend en maar liefst 21 combinaties behaalden de 65 punten en mochten 
door naar de CK. Bij de tuigpaarden was er het e.e.a. verandert er mogen nu 4 
paarden door naar de CK.

De show tijdens de fokdag werd verzorgt door de Egberdina hoeve.

En dan onze “tuigers”  die waren dit jaar maar wat goed van de partij! Udo de 
Haan en Danielle Smit behaalden maar liefst 3 titels in 9 dagen, Watte Bruinsma 
zijn paarden pakten ook weer een titel en good old Jan Piet met natuurlijk Janny 
Bijl haalde ook de hoogste titel binnen. Deze sportmensen zijn in het zonnetje 
gezet tijdens onze fokdag. Op een zonovergoten menhippiade in Ermelo behaalde 
Thoon Wever de titel binnen bij de dubbelspannen. In Kootwijk reed Susan 
Bouwman met haar Egberdina’s Hoeve Marten Hendrik een eerste plaats in de 
Zware Tour met 62,5 %

Centrale Keuring

De Centrale Keuring dit jaar weer in Drachten was een goede keuring. Voor het 

eerst werd de vrijdag erbij getrokken dit was wel nodig want het programma was 

vol. Op deze avond werd afscheid genomen van het span van Watte Bruinsma. Hij 

zegt het tuigen vaarwel. We hebben het allemaal in de Phryso kunnen lezen. Nog 



een keer konden we genieten van Mark en Hessel. Zaterdag werd er om acht uur 

begonnen met de keuring. Jammer dat het morgenprogramma zoveel uitliep! 

Paarden van onze fokdag kwamen goed voor de dag. Vier merries werden 

voorlopig of definitief kroon en drie merries werden definitief model!  De 

families, Herder, Visser en Verweij kregen er een modelmerrie bij! 

De tuigpaarden eindigden in de middenmoot maar de paarden met dressuuraanleg 

waren heel goed. Ykje Baron eindigde met Gerben op de eerste plaats en ook 

Susan Bouwman eindigde als eerste met de hoogste score zij kreeg een prachtig 

zadel aangeboden. s’Avonds was het dan eindelijk zover de Jonge Hengsten 

Competitie. Er is heel wat gedoe om geweest maar de het was een zeer geslaagde 

avond. De jury gaf duidelijk uitleg wat goed en niet goed was. Hier kunnen de 

ruiters en menners wat mee.

De outdoor mencompetitie is een groot succes geweest en krijgt zeer zeker een 

vervolg. Herma Donker heeft deze commissie verlaten en is opgevolgd door 

Gerard van Seventer uit Havelte

Er was een goed bezochte regiovergadering in november. Het wijzigingsvoorstel 
om de minimum stokmaten te verhogen werd door de vergadering afgewezen. 

Fam. Bruinsma kreeg als klap op de vuurpijl een eigen fokproduct goedgekeurd nl. 
Sake.

In Ermelo maakten de hengsten weer hun opwachting. De verwachtingen waren 
hoog maar dat is allemaal nog afwachten. Toch zijn er verschillende leden uit ons 
fokgebied die een hengst door hebben naar de 2de ronde in Leeuwarden.

De tuig en dressuurclinics  o.l.v. van Jaap van der Meulen  en Bennie van Es waren 
erg interessant en leerzaam, jammer dat er de eerste keer weinig animo was. 
Toch is dit voor herhaling vatbaar.

Zo gaan we weer naar het eind van het jaar er staat alweer van alles op stapel in 
2009.  Het gaat niet goed om ons heen en ook wij als eigenaren en fokkers van 
Friese Paarden zullen deze crisis voelen. Toch moeten we blijven geloven in de 
toekomst en ik wens iedereen vooral een gezond en succesvol 2009 toe.


