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Van de voorzitter: 
Een tropische maar succesvolle fokdag. 
We kunnen terug kijken op 2 succesvolle maar ook warme dagen. De zaterdag 
werd aangegeven als de warmste dag van deze zomer. Gelukkig hebben hier de 
prestaties van de paarden niet onder geleden. We hadden prachtige en zeer goed 
bewegende kampioenen, met een mooie algemene kampioen in Caja Moeskaer, 
die zich ook op het eind van de dag uitmuntend liet zien.
Dat onze fokdagkampioenen niet zomaar kampioenen zijn, hebben we op de 
centrale keuring kunnen zien. Kampioen hengstveulens is Mondriaan fan 
Dijkmaniastate van D. Dijkman geworden en Caja Moeskaer van P. Zeelen werd 
kampioen bij 4 t/m 6 jr deze werd later algemeen reserve dagkampioen. 
Samara M van R. Martens is nu definitief model en Sietske vd Dompstede van 
T.v. Leeuwen-Roks heeft het predicaat kroon mogen behalen. Ook zijn er nog 7 
merries die zich voorlopig kroon mogen noemen. Alle eigenaren en fokkers 
gefeliciteerd met dit grandioze succes.

Op onze fokdag werden de veulenbanen voor het eerst door de inspecteurs 
mondeling toegelicht aan het publiek. Dit is zeer positief ontvangen. De 
fokvereniging wil graag de vrijdagmiddag in stand houden en evt. uitbreiden 
met een andere rubriek, want er worden minder merries gedekt en dat zullen we 
komende jaren voelen in de deelname.
We hebben dit jaar voor het eerst een vrijwilligersavond gehouden n.a.v. de 
fokdag. Wij vinden het belangrijk om de mening van de vrijwilligers te horen 
maar ook vooral om ideeën uit te wisselen. Ons vrijwilligersteam moet groter. 
Hierbij dan ook een oproep aan alle leden, geef u op als vrijwilliger, want een 
gezonde vereniging kan zonder vrijwilliger niet draaien. 

Onze fokvereniging is weer positief in beeld. Wij hopen volgend jaar op veel en 
kwaliteitsvolle paarden en rijen dik publiek.

Annemieke Brak-Elsinga
Selectiewedstrijd dressuur en mennen 15 juli 2012:
Het is bijna niet te geloven, maar de overvloedige regen zou het hooggelegen 
terrein van fam. Maatman onbegaanbaar hebben gemaakt in de week voor 15 
juli. Toch werd besloten om met een paar aanpassingen de wedstrijd door te 
laten gaan. Het was precies 1 droge dag en  het lukte om er een mooie wedstrijd 
van te maken. 
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Fokdag 17 en 18 augustus 2012:
Nu was de warmte reden voor extra overleg. Zelf de media was nieuwsgierig 
hoe mens en dier met de hitte om zou gaan op de fokdag. Met wat extra water en 
rustig blijven kom je een heel eind, dus hoorden we weinig klachten op de toch 
wel warme dag. Vooral voor de voorbrengers was het een hele inspanning, maar 
ze hebben zich kranig gehouden. De resultaten waren een stuk positiever dan 
vorig jaar en zo weer dichter bij de realiteit. We kijken terug op mooie dagen.

Finale Post Kogeko KFPS kampioenschap 29 september 2012:
De finale van de dressuur selectiewedstrijden voor Friese Paarden in Kootwijk 
is inmiddels geweest. Namens onze vereniging zitten Ykje Baron en Jelly 
Veldman in de organisatie. Er werd gestreden in de klasse B t/m ZZ licht. 

Uitstapje voor de leden:
Op zaterdag 20 oktober a.s. kunt u een dag op stap met de fokvereniging. De 
dag gaat per bus richting de Veluwe: ’s Ochtends brengen we een bezoek aan 
hengstenhouderij van Gebr. van Manen in Ede, alwaar de dekhengsten Beart, 
Onne, Ielke en Norbert hun thuisbasis hebben en voor het publiek getoond zullen 
worden. Norbert is afgelopen hengstenkeuring in Leeuwarden Algemeen 
Kampioen geworden en Beart werd Reservekampioen. Fantastisch om deze 
hengsten eens van dichtbij te kunnen bewonderen. Bij Van Manen staan ook een 
heel aantal KWPN hengsten en tuigers op stal. Er is zoveel te zien dat de tijd om 
zal vliegen en voor je het weet een heerlijke lunch geserveerd wordt, op dezelfde 
locatie. Dan is het tijd om de reis te vervolgen en om ongeveer  half 2 aan te 
komen  bij het biologisch boerenbedrijf De Groote Voort te Lunteren, waar we 
een interessant verhaal zullen horen over voeding in relatie tot dierziekten en 
allergieën enz. Op het bedrijf worden Jersey koeien gehouden en van de melk 
kaas gemaakt. De stierkalfjes worden aangehouden en kunnen in de omringende 
weilanden uit groeien tot ze slachtrijp zijn en een delicatesse worden voor de 
restaurants. Op de site: www.remeker.nl kunt u informatie over het bedrijf vinden. 
Onderaan deze nieuwsbrief kunt u het programma vinden en hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden.
Helaas heeft Jong KFPS dezelfde datum een symposium. Mocht u aan beide 
activiteiten willen deelnemen, dan graag binnen een week aangeven, zodat de 
fokver. naar een andere datum op zoek gaat als het om een redelijk aantal 
personen gaat.

http://www.remeker.nl
http://www.remeker.nl
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Symposium Jong KFPS:  20 oktober  houdt Jong KFPS haar eerste 
Symposium met als thema: “Een rassig sportpaard of een sportief raspaard?”  
De leden van de fokver. worden bij deze  uitgenodigd om het symposium bij te 
wonen. U ontvangt per mail een flyer en uitleg. Degenen die de nieuwsbrief per 
post ontvangen, krijgen de flyer en toelichting bij de nieuwsbrief.

Nieuw uiterlijk website: www.friesepaardwolvega.nl
Onze website heeft een make-over ondergaan. We hopen dat hij hierdoor 
toegankelijker is geworden voor de leden en geïnteresseerden. Binnenkort krijgt 
de secretaresse uitleg over het beheren van de site, het toevoegen van nieuws en 
actueel houden van de informatie. Mocht u na een bezoek te hebben gebracht 
aan de site nog nuttige tips hebben, dan kunt u dit doorgeven aan Maaike 
Herder.

De studieclub: De studieclub komt na de zomer weer regelmatig bij elkaar op 
verschillende locaties voor interessante onderwerpen die te maken hebben met 
het paard en de fokkerij. 

Regiovergadering:
Op dinsdag 20 november is de regiovergadering gepland samen met het 
Greidhynder in zalencentrum Overwijk te Tijnje. Aanvang 20.00 uur.
De agenda van deze avond kunt u lezen in de Phryso van november.
In de vergaderbijlage van de Phryso worden de onderwerpen toegelicht.



5

Programma uitstapje Van Manen en v.d. Voort:

8.15 uur: Instappen in bus bij v.d. Valk Wolvega.

10.00 uur: Aankomst gebr. Van Manen te Ede

12.00 uur: Lunch bij Van Manen

13.15 uur: Vertrek naar biologische  boerderij v.d. Voort te Lunteren

13.30 uur: Rondleiding en uitleg bij v.d. Voort

15.30 uur: Vertrek vanuit Lunteren

17.00 uur: Aankomst v.d. Valk Wolvega.

Kosten: max. 20 euro p.p. Betalen in de bus. Bij volledige bezetting kan de 
prijs naar beneden worden bijgesteld.

Opgeven  bij Maaike Herder via mail of telefoon: 0516 480584, graag inspreken 
op antwoordapparaat.

We wensen u de komende tijd veel plezier met uw Friese Paarden en hopen 
u te ontmoeten op de genoemde activiteiten.


