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Even bijpraten…. 

 

Het jaar 2013 is alweer twee maanden oud. De twee 

maanden waren ook vooral heel erg koud. Geen fijn 

paardrijweer, geen veulentjes weer. Toch zijn de 

eerste veulens alweer geboren.  Nu is het wachten 

op het zonnetje zodat ze eens lekker hun lange be-

nen kunnen gebruiken.  

De jaarlijkse Voorjaarsvergadering staat gepland 

op woensdag 20 maart. Bij deze nieuwsbrief ont-

vangt u hiervoor een uitnodiging. Voor het onder-

werp na de pauze is Susan Bouwman bereid gevon-

den een verhaal te vertellen over het verrichtings-

onderzoek van de aangewezen jonge hengsten. Uw 

aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Als vere-

niging merken we natuurlijk ook dat de crisis toe-

slaat. Om de financiën rond te krijgen moet men 

soms snijden in hobby’s, en voor velen is een paard 

hobby. Toch hopen we door een afwisselend pro-

gramma u als lid te blijven boeien en samen een ac-

tieve vereniging te  blijven. 

Een merrie  met haar veulen 

____________________

Onlangs overleed op 52 

jarige leeftijd de heer J. 

Korf uit Jonkerslân, lid van 

onze vereniging en op de 

afgelopen keuring nog aan-

wezig met zijn entermerrie 

Korrie K. We wensen de 

familie heel veel sterkte 

met dit verlies.  

____________________

Niet alle overlijdensberich-

ten komen ons ter ore,. We 

stellen het op prijs dat u 

ons op de hoogte brengt.  

Op dit moment bieden we de vrijdag nog aan voor het keuren van uw veulen. Er 

zijn bij het stamboek 4 veulenkeuringen geschrapt. We hopen dat het aanbod op 

onze fokdagen daardoor voldoende blijft om de vrijdag in stand te houden, mo-

gelijk aangevuld met andere rubrieken. Als u het op prijs stelt dat de vrijdag 

door blijft gaan, hopen we dat te merken bij de opgaven. Als de opgaven te laag 

zijn, worden de kosten te hoog: er moeten wel juryleden, EHBO, geluid en cate-

ring aanwezig zijn. De veulens worden zowel vrijdag als zaterdag weer mondeling 

toegelicht door de jury per microfoon.  
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In de kantine van manege Caprilli 

kwamen een kleine 40 leden luis-

teren naar het boeiende verhaal 

van erkend dierenarts Ben Hors-

mans. Om te voorkomen dat de 

luisteraars in slaap zouden suk-

kelen, bracht hij soms wat prik-

kelende stellingen naar voren, 

maar zonder deze stellingen 

bleef men ook zeer  geboeid luis-

teren naar de spraakzame Belg, 

woonachtig in Duitsland en op 

doorreis naar het Friese Terwis-

pel, waar zijn schoonvader woont. 

Er is heel veel voorbij gekomen 

en de tijd was veel te kort. In de 

pauze  was het alleen even koffie 

halen, want het verhaal ging weer 

verder en in een rap tempo kwa-

men heel veel onderwerpen langs. 

Omdat hij zelf al jaren actief 

fokker is, waarvan 20 jaar van 

Friese paarden, heeft hij inmid-

dels de nodige ervaring. Erfelijke 

factoren en gebreken worden 

besproken, een verhaal over 

vruchtbaarheid en embryo trans-

plantatie, het exterieur van het 

paard en ook de reis naar Dubai 

als begeleider van het Neder-

landse endurance team bij de 

wereldspelen. Meer op: 

www.friesepaardwolvega.nl 

Lintje voor Marten Pelleboer bij afscheid Bestuurslid 

Koninklijk Fries Paarden Stamboek. 

In de vorige nieuwsbrief vermel-

den we het afscheid van Rein 

Hettinga van de Ledenraad, waar 

hij namens onze vereniging zit-

ting had. Ook Marten Pelleboer, 

lid van onze vereniging nam die 

avond afscheid, maar dan van het 

bestuur van het stamboek. Enke-

le weken later werd hij geridderd 

in de Orde van Oranje-Nassau 

voor zijn verdiensten, die meer 

omvatten dan alleen actief be-

stuurslid. Wij feliciteren hem en 

Sippie, die eerder ook al een on-

derscheiding had ontvangen, met 

dit heugelijke feit. 

 

In de Ledenraad is nog geen 

vervanger voor Rein. In de 

Phryso komt een oproep voor 

een opvolger. Voor de regiover-

gadering van 15 mei kan men 

zich aanmelden via het stam-

boek. 

Vanuit de fokvereniging is een aan-

tal jaren geleden een studiegroep 

opgericht.  Regelmatig komt die 

groep bijeen. Soms  in een verga-

derruimte  waar gelegenheid is om samen te praten/ dis-

cussiëren  over paarden, hengsten, fokdag , erfelijke ge-

breken en vele andere paardgerelateerde onderwerpen. 

Soms gaat de groep ergens op  bedrijfsbezoek. Met het 

uitwisselen van ervaringen en het in de praktijk te delen 

met elkaar krijg je weer nieuwe inspiratie voor je eigen  

situatie. 

Samen bezig zijn met je grote hobby: het Friese Paard! 

Ook lid worden van de studie-

club? 

Neem contact op met Janna 

Kroes, 

tel: 0513 651119 

06 20182526 

mail: jannakroes@telfort.nl 

De studiegroep vertelt: 

16 febr. 2013: kort verslag Ben Horsmans 

Word ook lid van de studiegroep 
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Het bestuur kreeg onlangs de 

opmerking te horen dat het fami-

liegevoel bij de fokvereniging wel 

wat nieuw leven ingeblazen kan 

krijgen. Er is voor professionele 

sportbeoefenaars voldoende ge-

legenheid om zich te meten met 

anderen tijdens wedstrijden, 

maar voor de recreatieruiter is 

weinig te doen.  

 

Daar willen we wel verandering in 

brengen. We schrijven een ru-

briek uit voor leden met een 

Fries paard, maar zonder start-

kaart. Het paard moet geregi-

streerd staan bij het stamboek 

en natuurlijk ingeënt zijn. Je 

doet mee op eigen risico, dus een 

WA verzekering is noodzakelijk.  

 

Opgeven voor 23 juni-

via :wedstrijdoldeholtpade@hotmail.nl 

Dus menners en dressuur recrea-

tierijders: geef je op voor de 

rubriek BB. 

Er zijn mooie prijzen te winnen, 

maar vooral het familiegevoel! 

Natuurlijk zijn er genoeg lief-

hebbers, maar we willen wel 

graag 5 deelnemers per rubriek 

als ondergrens, bij minder dan 5 

gaat het niet door. 

Wisseling bestuursleden op voorjaarsvergadering  

20 maart. 

Woensdag 20 maart is de jaar-

lijkse voorjaarsvergadering in 

dorpshuis De Bult te Ter Idzard. 

Die avond wordt afscheid geno-

men van 2 bestuursleden: 

Afke Wever en  

Sjoerd Jan Keuning. 

Afke is sinds 2005 in het be-

stuur en heeft 2 perioden haar 

inbreng gehad.  

 

Sjoerd Jan is sinds 2009 be-

stuurslid en stopt na 1 periode 

van 4 jaar.  

 

Voor hen hebben we Janna Kroes 

en Marco Slot bereid gevonden 

zitting te nemen in het bestuur. 

We bedanken Afke en Sjoerd 

Jan tijdens de voorjaarsvergade-

ring voor hun inzet en hopen nog 

vaak een beroep op hen te kunnen 

doen. 

Datum wedstrijd: 14 juli Dressuur + mennen  

en ook: BB dressuur en mennen voor eigen leden! 

Voor de tuigers is weer een ru-

briek voor Jonge Friese Paarden 

met tuigaanleg. De wedstrijd is 

bedoeld voor jonge paarden van 

3,4 of 5 jaar die zijn geregi-

streerd bij het KFPS . Er is een 

rubriek voor merries en één voor 

ruinen/hengsten. (dekhengsten 

zijn uitgesloten.)  

             

Ook is er dit jaar weer een ru-

briek Bestgaand rijpaard op de 

fokdag.  

Bestgaand rijpaard en Tuigrubriek op de fokdag. 

Fokdag 2013:  

 

16 en 17 augustus  

Kijk ook op www.friesepaardwolvega.nl 
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Mailadressen: 

De afgelopen periode hebben we een belronde gedaan voor 
het actualiseren van de mailadressen. Om u op de hoogte te 
houden is het gebruik van de mail een goedkoop middel wat 
we graag zo veel mogelijk willen gebruiken. Het scheelt een 

hoop postzegels, enveloppen, etiketten en werk.  

Natuurlijk blijft er een deel over zonder mailadres en die 
krijgen hun nieuws over de post. Mocht u merken dat u 

geen informatie ontvangt en een ander lid wel:  

Bel 0516 480584 . 

Of mail: herderbrouwer@hotmail.com 

Op onze fokdag van 2011 deed Susan Bouwman-Wind mee 

met Egberdina’s Tjardo in de rubriek Jonge Friese Paar-

den met Tuigaanleg, op 3 jarige leeftijd en werd daar 1e 

met 82 punten bij de hengsten/ruinen. Het begin van een 

glansrijke carrière, want in het jaar 2012 volgden er nog 

een aantal belangrijke successen. Dit resulteerde op de 

Centrale Merriekeuring al tot het winnen van de Prijs der 

Besten en op de hengstenkeuring werd Tjardo de opvolger 

van Annichje fan Bokkum als Paard van het jaar 2012! Ge-

feliciteerd! 

Susan Bouwman zal op de voorjaarsvergadering vertellen 

over het traject dat de jonge hengsten ondergaan tijdens 

het verrichtingsonderzoek. 

De regiovergadering is opnieuw 

in samenwerking met het Greid-

hynder en vindt plaats op  

15 mei in dorpshuis De Bult te 

Ter Idzard. Aanvang 20.00 uur, 

noteer de datum alvast in uw 

agenda. De vergaderpunten 

kunt u lezen in de Phryso. 

We hopen u te ontmoeten op de  

voorjaarsvergadering  

woensdag 20 maart 2013, 

20.00 uur te Ter Idzard 

Fokvereniging Het 

Friese Paard 

Voorzitter:  

Annemieke Brak Elsinga 

Secretariaat:  

Maaike Herder Brouwer 

Voel je thuis bij 

fokvereniging Het Friese 

Paard Wolvega e.o. 

Penningmeester: 

Dominicus de Vries 

Lid: Afke Wever 

Sjoerd Jan Keuning 

Kijk ook op 

www.friesepaardwolvega.nl 

Paard van het jaar 2012: Egberdina’s Tjardo. 


