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secr. M. Herder Brouwer 
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Van de voorzitter: 
Wij als bestuur kijken terug op een geslaagde fokdag. Waar de meeste keuringen met terugloop 
hadden te maken, hadden wij de luxe positie van 1 extra baan op de zaterdag. Door de extra baan 
was de gehele indeling gewijzigd. De veranderingen zijn goed ontvangen, evenals de extra kort 
gemaaide banen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten maar daar blijven wij uiteraard ook aan 
werken. Een punt van aandacht is de te trage aanvoer van de paarden. Een onderwerp waar ook 
andere fokdagen mee te maken hebben. Er zal een gezamenlijk plan van aanpak komen.  
 
De mooie dekhengsten en de verloting vulden het middagprogramma met als afsluiting de 
prachtige kampioenen. Eigenaren nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
Een fokdag kan niet slagen zonder inzet van vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen. 
Nogmaals allemaal heel hartelijk dank voor uw aandeel. 
 
Wij hebben de laatste jaren statistieken bijgehouden van de resultaten van de paarden op onze 
fokdag. Deze resultaten hebben we in deze nieuwsbrief verwerkt.  
Wat er in de tabellen opvalt, is dat er een sterke terugloop zit in het aantal merrieveulens: In 2011 
zaten we op 54 merrieveulens dit jaar slechts op 26. 
Daar tegenover staat dat bij de totale veulens het percentage van de 3e premies in een dalende 
lijn zit en het percentage van de 1e premie in een stijgende lijn.  
Bij de 3 jarige paarden zien we dat het percentage van de 1e en 2e premies vanaf 2011 t/m 2013 
stabiel is maar als je dit vergelijkt t.o.v. 2008 t/m 2010 dan is dat percentage de laatste 3 jaar 
sterk gedaald. 
In de rubriek 4 t/m 6 jr stermerries scoren we dit jaar heel goed: van de 6 aangeboden merries 
hadden er 5 een 1e premie. 
Ook ten opzichte van het landelijke resultaat scoren wij goed en in sommige rubrieken zelfs boven 
het gemiddelde. In de bijlagen vindt u overzichten betreffende  de resultaten van onze fokdag.  
 
Op 13 november is de gezamenlijke regiovergadering in Tijnje, samen met het Greidhynder  en als 
afsluiter van dit jaar gaan we de Koninklijke stallen bezoeken van het nieuwe koningspaar op 
zaterdag 16 november. Wilt u mee, geef u dan snel op! 
 
Graag tot ziens 
Annemieke Brak-Elsinga 
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Van de bestuurstafel: 

Op de Ledenvergadering in maart zijn Marco Slot en Janna Kroes in het bestuur gekomen. 
De afgelopen fokdag en dressuurwedstrijd hebben ze volop meegedraaid. 
Helaas blijkt het voor Janna Kroes onmogelijk om de bestuursfunctie op een goede wijze te kunnen 
combineren met de drukke werkzaamheden van haar eigen bedrijf. Zij ziet zich hierdoor, zij het met 
spijt, genoodzaakt terug te treden.  
We hopen op de ledenvergadering in maart haar opvolger voor te dragen. 
 
 

Regiovergadering woensdag 13 november te Tijnje. 

Op woensdag 13 november wordt de regiovergadering gehouden, samen met It Greidhynder bij 
Café Overwijk te Tijnje. Aanvang 20.00 uur. De agenda van deze avond vindt u in de Phryso van 
oktober. 
 

Uitstapje naar de Koninklijke Stallen in Den Haag en Stal Wijdewormer op  
16 november 2013! 

 
Zaterdag 16 november kunt u mee met uw fokvereniging naar Den Haag, waar we een bezoek 
brengen aan de Koninklijke Stallen. We krijgen daar een rondleiding van ongeveer anderhalf 
uur. 
In de Koninklijke Stallen bevinden zich de rijtuigen van het Koninklijk huis, waaronder de 
gouden koets. Normaal zijn de stallen niet toegankelijk voor publiek, maar onze voorzitter wist 
een ingang te vinden via het bestuurslid van het stamboek, de heer Wassenaar. Wij zijn van 
harte welkom voor een rondleiding met een gids.  
Na de lunch op het Scheveningse strand gaan we richting stal Wijdewormer in Kwadijk. (onder 
voorbehoud. Zo nodig zoeken we nog een andere locatie voor de terugreis.) Hier staat thee en 
koffie voor ons klaar en kunnen we een kijkje nemen achter de schermen. 
Daarna koerst de bus weer richting Wolvega en hopen we rond 18.00 uur weer terug te zijn. 
 
Wilt u ook mee? 
Geef u dan snel op, vóór 30 oktober, het liefst via de mail, herderbrouwer@hotmail.com,  
een briefje naar Tjalling Harkeswei 95 9241HM Wijnjewoude en anders  
telefoonnummer 0516 480584. (u kunt het antwoord apparaat inspreken, graag zoals hieronder 
gevraagd wordt.) 
 

 
Datum: zaterdag 16 november 
Vertrektijd: 8.30 uur bij carpool Wolvega 
Terug: 18.00 uur 
Kosten: € 20,00 pp 
 
 
 
 
 

Let op: 
Voor de Koninklijke Stallen wordt uw identiteit gecontroleerd.  
Geef u daarom op met officiële gegevens van uw identiteitskaart: geslacht, voorletters, en 
achternaam. Tevens is het noodzakelijk dat alle deelnemers op de betreffende dag een geldig 
legitimatiebewijs bij zich hebben ten behoeve van de toegangscontrole door de Koninklijke 
Marechaussee. 
 

mailto:herderbrouwer@hotmail.com
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Verloting op de fokdag: Gratis dekking Alwin voor de heer Van der Velde uit Soest 
Op de fokdag zijn lootjes verkocht. In het middagprogramma heeft de voorzitter de winnende lootjes 
getrokken. Een aantal winnaars waren nog aanwezig op het terrein en konden meteen hun prijs in 
ontvangst nemen. De hoofdprijs: een gratis dekking van de hengst Alwin, aangeboden door stalhouderij 
Nico Meyer is gewonnen door de heer van der Velde te Soest, die er erg blij mee was. 
Nr 891, een tas met inhoud van Het Hoefijzer is voor mevr. Meeuwsen uit Eernewoude. Een zak gerstemix, 
gesponsord door Sjoerd Jan Keuning ging mee met Jasper Ronda, Fam. Elshof en voorbrenger van De 
Nieuwe Heuvel. 
Voor lotnummer 268 ligt nog een zak gestemix klaar. 
Van Agrifirm waren er tegoedbonnen om te besteden aan een zak paardenvoer naar keuze voor: Marjon 
Wolthoff, de heer Klap, Geke de Wit en de heer Pen. 
De nummers 116 en 91 kunnen zich nog melden.( Tot 1 november 2013, daarna vervallen de prijzen.)  
Sponsors heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Iedereen heel hartelijk dank voor het kopen van de lootjes. 
En natuurlijk de dames die zich hebben ingezet voor de verkoop: Bedankt! 
 

Resultaten van onze leden op de Centrale Keuring 2013: 
Op 13 en 14 september konden we op de Centrale Keuring genieten van prachtige dagen in het FCD te 
Drachten. Veel paarden/ veulens van onze fokdag zagen we terug.  
Onze fokdagkampioen Caja Moeskaer van Petra Zeelen uit Luttelgeest stond 2e in haar rubriek 4 t/m 6 jr., 
gevolgd door Yarda fan é Tjonger, definitief Kroon van Alger Meekma en Jelly Veltman. 
Gentle M van T. Visser uit Lunteren, onze 3 jarige kampioen werd 7e in haar rubriek, Hieke v.d Badwei 
van R. H. Veenstra Surhuizum(reserve dagkampioen) 12e. 
Beitske fan’t Oosteinde van fam. Brinks Wapserveen (reserve 4 jaar e.o. en Beste fokproduct uit onze 
regio) werd opnieuw de reservekampioen van deze rubriek! 
Onze jeugdkampioen Joce Femke vd Noeste Hoeve van P. Okkema Witmarsum werd reservekampioen 
bij de twenters. Reserve kampioen Marrit van’t Oost van H. Jansma Makkinga was op de C.K. 7e bij de 
enters, waar Namke Noor van J. Kroes uit Gersloot 3e werd. 
Beste hengstveulen Sjouke Sipke van W. v. Veen, is niet getoond op de CK, evenals beste merrieveulen 
Sterre van Schafer van mevr Schafer Zwolle. 
Modelmerrie werd Tosca fan de Marwei van I. Hoekstra uit Delfstrahuizen! Esoca fan Fjildsicht van 
G.G.F.Dijkhuizen uit Doornspijk is voorlopig kroon. 
 

De studiegroep vertelt: 

Vanuit de fokvereniging is een aantal jaren geleden een studiegroep opgericht. Regelmatig komt die groep 
bijeen. In mei is een bezoek gebracht aan Stoeterij het Swarte Paert te Hemrik, waar Gerard Vermunt 
uitleg gaf over de vernieuwde IBOP proeven. In juni was er een bedrijfsbezoek bij Alger Meekma en Jelly 
Veltman te Donkerbroek en bij fam. De Ram te Noordwolde is in september een bezoek gebracht. 
Ook lid worden? Neem contact op met Janna Kroes, 0513 651119 of 06 20182526, mail: 
jannakroes@telfort.nl 
 

Belangrijke data: 
 
13 november: Regioverg. Tijnje, 20.00 uur 
16 november: Uitstapje Den Haag , opgeven voor 26 oktober! 
 

 
Namens uw Fokvereniging: 
Annemieke Brak Elsinga, voorzitter  tel: 06 30510980 
Dominicus de Vries, penningmeester tel: 06 23642742 
Maaike Herder Brouwer, secretaresse tel: 0516 480584 
Marco Slot, lid 
 
 
Zie ook : www.friesepaardwolvega.nl 
 

http://www.friesepaardwolvega.nl/

