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Nieuwsbrief 

Nummer 22 
Secr. M. Herder Brouwer 

tel. 0516 480584   

 

Van de voorzitter: Annemieke Brak - Elsinga 

De feestdagen staan voor de deur, de eerste sneeuwval hebben we achter 

de rug en nu is het erg nat, kortom niet het ideale winterweer voor ons 

als paardenbezitters. 

Veel leden van onze vereniging kunnen terug kijken op een positief paar-

denjaar. Wij hopen dat deze positieve lijn zich voortzet in 2013 . 

De deelname zal waarschijnlijk wel afnemen want er is dit jaar beduidend 

minder gedekt. 

Wij kunnen terug kijken op een geslaagde maar ook verrassende excursie 

in oktober, daarom willen we ook aankomend najaar weer een uitje met de 

leden op de agenda zetten.  

Ben Horsmans, erkend dierenarts (schoonzoon van Foeke v/d Velde) komt 

in februari voor een informatieve middag naar Nederland. Door zijn ja-

renlange ervaring met Friese paarden op een breed gebied kan hij over 

veel interessante zaken komen spreken.  

In 2012 hebben vele sponsors onze vereniging gesteund en we konden 

weer rekenen op de hulp van onze vrijwilligers. Wij willen hierbij iedereen 

bedanken voor hun bijdrage.    
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AGENDA 

.Noteer al-

vast op uw 

kalender: 

 

 10—12 jan. Heng-

stenkeuring FTC 

Leeuwarden 

 16 februari Lezing 

door Ben Horsmans. 

 20 maart: Voor-

jaarsvergadering De 

Bult Ter Idzard 

 14 Juli: dressuur– en 

menwedstrijd voor 

fries ras Oldeholtpa-

de 

 16 en 17 augustus 

Fokdag Wolvega te        

Oldeholtpade 

Van Harte gefeliciteerd…... 
 

Fokvereniging het Friese 

Paard Wolvega e.o. 

December 2012 

Kijk ook op 
www.friesepaardwolvega.

Afke en Toon Wever! 

Ons bestuurslid Afke Wever is op 20 december 50 jaar getrouwd 

geweest met Toon! Dat is niet voor iedereen weggelegd, vandaar 

dat het gevierd is in het dorpshuis te Langezwaag op 21 dec. Na-

tuurlijk waren we daarbij aanwezig, maar nogmaals van harte ge-

feliciteerd en we wensen jullie nog vele goede en gezonde jaren 

erbij. 
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Terugblik: Uitstapje voor de leden 

Op zaterdag 20 oktober jl. vertrok de bus van fa Koopmans al vroeg bij Hotel 

van der Valk om ongeveer 40 leden van de fokvereniging richting de Veluwe te 

rijden voor een bezoek aan de hengstenhouderij van Gebroeders van Manen 

waar we o.a. de daar aanwezige Friese hengsten  

Beart, Onne en Norbert hebben bewonderd. Na een lekkere lunch ging de reis naar de 

Biologische boerderij en kaasmakerij van fam. Van der Voort. Leerzaam en verrassend. 

Onverwacht stopte de bus ook nog bij Fam. Van Silfhout, waar we gastvrij werden ont-

vangen en voorzien van koffie of thee en een rondleiding door het bedrijf kregen. Het 

was een zeer geslaagde dag met een gezellige sfeer en voor herhaling vatbaar.  

Dagje uit met de 

bus. Leuk! 

 

16  

Febr. 

Ben 

Horsmans  

Ben Horsmans komt voor u spreken!!    

 

Zaterdag 16 februari 2013 , 13.30 uur. 

We hebben erkend dierenarts en endurancebegeleider Ben Horsman 

bereid gevonden voor een lezing/clinic voor de leden  van half 2 tot 

5 uur. Hij wil dan spreken over de gynaecologie en bevruchting, 

(dekseizoen begint dan weer), over de anatomie, de bewegingen van 

het paard, maar ook over de gebreken van het Friese ras. Daarna 

een praktijkgedeelte met een fries paard in de manegebak en ter 

afsluiting een indrukwekkend filmpje over topsportbegeleiding. Dat 

belooft een hele interessante middag te worden. Omdat het niet te 

massaal kan zijn, kunnen er maximaal 40 mensen worden toegelaten. 

Deze middag wordt gehouden in Manege Caprilli te Sonnega. of De 

Heidehoogte te Oldeholtpade, afhankelijk van het aantal opgaven. 

U kunt zich daarvoor opgeven tot 10 januari.         Geef u snel op! 

Voor meer informatie over Ben Horsmans: www.horsmans.com 
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Op woensdag 20 maart wordt de voorjaarsvergadering gehouden in dorps-

huis De Bult te Ter Idzard. Op die dag wordt er afscheid genomen van twee 

bestuursleden: Afke Wever en Sjoerd Jan Keuning. We hebben inmiddels 

twee personen bereid gevonden om hun plaats in te nemen. Zij zullen in de 

volgende nieuwsbrief aan u worden voorgedragen. In de Ledenraadsvergade-

ring werd afscheid genomen van Rein Hettinga, die namens onze vereniging 

in de Ledenraad zat. We willen hem hiervoor nog hartelijk bedanken. Voor 

hem is een mogelijke opvolger onder de nieuwe bestuursleden.  

website: www.friesepaardwolvega.nl 

  

Vanaf heden wordt de website door de secretaresse beheerd. Zij moet er 

even inkomen, maar hopelijk wordt het een goed leesbaar en veel bezochte 

site met de laatste nieuwtjes en belangrijke data. Op de achtergrond is de 

ontwerpster van de site, Hieke Teyema, altijd bereid te assisteren.  

Voorjaarsvergadering  20 maart 2013 

Kijk ook op www.friesepaardwolvega.nl 
Pagina 3 

Weer een goedgekeurde dekhengst onder onze leden: Aarnold 

van Markstate van Familie Hofstee uit Gorredijk.  

Deze zelfgefokte Wikke x Jakob beëindigde het Centraal On-

derzoek met een prachtige cijferlijst. De nieuwe dekhengst 

staat bij de gebroeders van Manen.  

We feliciteren 

Fam. Hofstee met dit succes. 

Gefeliciteerd fam. Hofstee met de goedgekeurde  

Dekhengst Aarnold 

Aarnold 

471 

Verrichting

s-topper, 
“kroon op 

het 

levenswerk” 

van Bob en 

Ynskje 

http://www.friesepaardwolvega.nl/
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De Studieclub: 

De fokvereniging heeft een zeer actieve Studiegroep die 
regelmatig bij elkaar komt. Soms in een gespreksruimte, 

maar vaker wordt er op locatie een interessant onderwerp 
onder de loep genomen, gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. 

Het bestuur heeft de studiegroep gevraagd om een onder-
werp voor de voorjaarsvergadering voor te bereiden.  

We hopen dat het een interessante avond oplevert. 

 

nog een paar rubrieken 

naar de vrijdag wor-

den geschoven.  

Dit jaar zal de rubriek 

Bestgaand rijpaard 

worden gehouden, bij 

voldoende opgave. ) . 

We hopen dat de posi-

tieve resultaten van 

het afgelopen jaar 

zich doorzetten in 

2013.  

Er wordt al weer een 

planning gemaakt voor 

de fokdagen van het 

nieuwe jaar.  

Onze vereniging staat 

op vrijdag 16 en za-

terdag 17 augustus 

ingedeeld.  

We willen de vrijdag 

toch door laten gaan 

als het even kan. Dat 

kan betekenen dat er 

16 en 17 aug. 

2013  fokdag 

Wolvega 

16 en 17 augustus kunnen de  

friese parels weer in de baan. 

Fokvereniging Het 

Friese Paard 

Voorzitter:  

Annemieke Brak Elsinga 

Secretariaat:  

Maaike Herder Brouwer 

Penningm.: Dominicus de Vries 

Voel je thuis bij 

fokvereniging 

Het Fries Paard Wolvega e.o. 

Lid: Sjoer Jan Keuning 

Lid: Afke Wever 

Fijne feestdagen,  een 

voorspoedig  2013!! 

Noteer alvast de datum van fokdag Wolvega in 2013. 

 

 

Dressuur– en menwedstrijd voor Friese 

paarden, zondag 14 juli 2013. Ook ru-

briek BB voor leden! 


