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Het voorjaar is weer in volle gang en de  eerste regiovergadering staat alweer voor de 
deur. De longeercursus o.l.v. Susan Bouwman is goed verlopen, leuke, interessante 
avonden die goed werden bezocht. De 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. De voorbereidingen voor de selectiewedstrijd (13 
juli) en de fokdag (15 en 16 augustus) zijn alweer in volle gang. Omstreeks 10 juni 
krijgt u de aangifteformulieren voor de fokdag in de bus. De rubriek Jonge Friese 
Paarden met Dressuuraanleg wordt dit jaar weer bij ons gehouden en wel op vrijdag 
15 augustus. De aangifteformulieren voor deze rubriek staan in de Phryso of u kunt ze 
downlowden op www.friesepaardwolvega.nl. 

Graag nodigen wij u uit voor de REGIOVERGADERING  op 6 mei 2008 in Dorpshuis 
“De Bult” Idzardaweg 47 in Ter Idzard. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Bestuursverkiezing
4 Ingekomen stukken
5 Vaststellen verslag vorige vergadering (zie www.kfps.nl onder nieuws)
6 Jaarverslag 2007
7 Financiën
8 Meerjarenbeleidplan
9 Reglement Hengstenkeuring
10 Kantoorhuisvesting
11 Jubileumviering KFPS
12 Benoeming interne en externe commissies
13 Rondvraag 
14 Sluiting

Ingekomen: voorstel om te kijken binnen welk kader leden KFPS vrij toegankelijk de 
website kunnen raadplegen voor paardgegevens en merriestammen.

NIEUWSBRIEF

http://www.friesepaardwolvega.nl
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NB: Het verslag van de vorige vergadering kunt u desgewenst opvragen bij het 
secretariaat (0527-231264). Voor de volledige agenda en het verslag van de 
ledenraadsvergadering verwijs ik u naar de laatste Phryso pag. 73.

Onze ledenvergadering maart jl. werd goed bezocht. Er deden zich in het bestuur 
geen wijzigingen voor. Ondanks het jubileum in 2006 en de uitgave van het 
jubileumboek hadden we toch nog een bescheiden positief saldo. Er was een vraag 
binnengekomen van het KFPS over een extra keuring, zij willen graag een exta keuring 
voor zogende merries in het najaar. In onze vergadering is besloten om dit negatief 
te beantwoorden. Je holt de fokdagen hiermee uit en dat kan niet de bedoeling zijn. 
Het zou jammer zijn als die rubrieken ( stermerries) minder deelname krijgen op de 
fokdagen. Onze voorzitter riep de leden op om vooral met de enters en twenters naar 
de keuring te komen, deze rubrieken waren slecht bezet op onze fokdag. De 
nieuwsbrieven zijn goed ontvangen en we hiermee door. Heeft u iets voor de 
nieuwsbrief meld het bij het secretariaat (lindedijk@hotmail.com) of voor de site bij 
Marie Jose Martens. (mj.martens@hetnet.nl).
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.
 
Bij de tuigpaarden gaat er het volgende veranderen: Deze rubrieken wordt gewoon 
tijdens de fokdagen verreden en de eigenaar dient lid te zijn van de organiserende 
fokvereniging.
Ook hier gaat men werken met protocollen, men moet 65% halen om uitgezonden te 
worden naar de Centrale Keuring. Dit houdt het volgende in: er kunnen meerdere 
combinaties uitgezonden worden naar de CK! Ook kan het voorkomen dat er in een 
rubriek geen combinaties worden uitgezonden! Soms staan er talentvolle paarden op 
een 2e of 3e plaats en mogen niet naar de CK. Hierin wordt nu verandering gebracht 
door 65% te scoren. De protocollen kunnen na afloop van de wedstrijd worden 
afgehaald bij het secretariaat. Het volledige reglement staat in de keuringsphryso.

Op de fokdagen worden de linten niet meer uitgereikt door de ringmeesters maar 
door de jury, het publiek kan dan beter zien wat voor premie het veulen behaalt.
Vanaf dit keuringsseizoen dienen paarden voor opname en graadverhoging, 
voorafgaand aan de keuring gemeten worden. 
In 2006 is 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 zullen de onderbalkscores bij de toelichting schriftelijk worden 
overhandigd worden. De jury is hiermee in staat meer informatie over het veulen aan 
de fokker te verstrekken. 

Wij wensen u een goed keuringsseizoen toe en hopen u te zien op de regiovergadering.


