
JAARVERSLAG 2009
In januari trokken de Friezenliefhebbers weer massaal naar 
Leeuwarden. De jaarlijkse hengstenkeuring werd Maurus 
kampioen met Doaitsen als reserve.
In februari gingen we weer eens een keer ouderwets met de bus 
en wel naar de Nieuwe Heuvel in Lunteren. De opkomst was boven 
verwachting! Op sommige personen moesten we wel heel lang 
wachten maar ja als je niet goed kijkt wanneer de bus 
vertrekt…..maar er was ook nog iemand die wou een maand later 
mee! Het was een interessante excursie waarbij alle facetten van 
de paardenhouderij op dit enorme bedrijf ter sprake kwamen.
Voor de tweede keer organiseerde het KFPS een 
beoordelingscompetitie. Het wou niet erg lukken deze keer dus 
werden regio’s samengevoegd en werd onze fokvereniging 
benaderd om dit op zich te nemen. Sonnega was de aangewezen 
plaats voor dit feest! Het was erg druk met deelnemers overal 
vandaan! Juryleden Sjouke de Groot en Jaap Boersma 
beoordeelden de paarden en toetsten daarna de deelnemers. Een 
leuke leerzame avond en zeker voor herhaling vatbaar.
Onze ledenvergadering in maart werd goed bezocht. 
Penningmeester Paul de Vries was aftredend maar stelde zich nog 
voor een jaar herkiesbaar. Voorzitter Waling Haytema was 
aftredend en niet herkiesbaar. Sjoerd Jan Keuning was kandidaat 
en werd onder luid applaus ons nieuw bestuurslid. Rein Hettinga 
wordt nu onze voorzitter. Rein nam het woord en bedankte Waling 
voor 10 jaar inzet voor onze vereniging. Het was zeker niet de 
makkelijkste tijd. Waling kreeg voor zijn verdienste de zilveren 
verenigingspeld overhandigd. Hierna nam Waling Haytema het 
woord en vertelde hoe hij als jong broekie werd benadert om het 
voorzitterschap op zich te nemen. De meest intensieve en 
aangrijpende periode van zijn voorzitterschap  is de tijd rond de 
bestuurscrisis van het KFPS geweest. Wat hij ook niet meer 
vergeet is dat hij op een nacht samen met de secretaresse naar 
huis reed na een erg enerverende avond  en toen zonder diesel  
bleven. ANWB gebeld. Diesel in de tank en daar gingen we weer. 3 
uur thuis!! Maar ook de mooie dingen zoals de terreinen voor de 
wedstrijd en fokdag opbouwen waren ook heel gezellige 
hoogtepunten!  De wedstrijd begon met ong 15 combinaties op 
het terreintje in Nijeholtpade en kijk nu, een hele dag gevuld! Hij 



wenst het bestuur en fokvereniging alle succes toe in de 
toekomst.

De selectiewedstrijd trof het dit jaar beslist niet, de hele dag 
regen! Toch kwamen er voldoende ruiters en menners 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.
De middagshow werd verzorgd door Udo de Haan met als thema:
Een dubbelspan vormen tot tuigspan! Op deze fokdag werd 
afscheid genoemen van onze ringmeesters Bles en Prins. Beide 
heren kregen uit handen van onze voorzitter de verenigingsspeld 
voor heel veel fokdagen!
De belangrijkste uitslagen waren:

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

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

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

KAMPIOENSCHAP 4 JAAR EN OUDERE MERRIES
Kampioen: Jetske H.D. Mevr. Rinsma, Makkinga
Reserve: 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

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. 
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. 

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!
De paarden: Twarres van de Spokedam van Tjeerdsma uit 
Noordwolde, Minke fan Dedgum van Jelsma uit Luxwoude en 
Hadewich fan Snakkerstate van Bruinsma uit Rotstergaast kregen 
het voorlopige kroonpredikaat. 

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.
Fam. De Ram-Meijerhof kreeg een eigen fokproduct goedgekeurd 
de Beart x Bonne die verder door het leven gaat als: Uwe 458
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.
Jong KFPS wordt opgericht een groep jonge actieve leden die een 
brede belangstelling tonen voor alle vormen van het KFPS.
De studieclub krijgt steeds meer vorm en gaat in het nieuwe jaar 
officieel van start.



Zo gaan we weer naar het eind van het jaar. Het ledental loopt 
gestaag terug. De tijden en de handel zijn niet best! De eerste 
veulentjes zijn er al weer. We moeten we blijven geloven in de 
toekomst en ik wens iedereen vooral een gezond en succesvol 
2010 toe.


